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1 Johdanto

Lappi on ollut monessa asiassa viimeinen periferia, jonne uudet asiat ehtivät, mutta
usein myös ensimmäinen innovatiivinen uran uurtaja. Lapin läänin ensimmäisen ja
koko Suomessa vasta toisen luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen suunnittelu Saijan kylälle on esimerkki tällaisesta rohkeudesta tarttua uusiin mahdollisuuksiin.
Tällä hetkellä Lappi maakuntana satsaa maakunnista voimakkaimmin matkailun
kehittämiseen ja edistämiseen. Meillä on suurten kasvavien matkailukeskusten lisäksi pienimuotoista matkailuyrittäjyyttä monissa vireissä kylissä. Lapissa on halua
säilyttää syrjäisetkin kylät asuttuina, siksi matkailukeskuksista etäällä sijaitseville
kylille on kehitettävä uusia vetovoimatekijöitä houkuttelemaan matkailijoita ja lomaasukkaita. Samalla paikallisten asukkaiden omat virkistyskäyttömahdollisuudet ja
viihtyisyys lisääntyvät.
Sallan kunta on matkailun kehittämiseen suuntautunut kunta, joka voi kuntien
taloudellisessa aallonpohjassakin melko hyvin. Sallaan matkailukeskuksiin voi talvella tulla laskettelemaan tai hiihtelemään, mutta Salla tarjoaa myös paljon muita
mahdollisuuksia tutustua Itä-Lapin kauniiseen luontoon jokaisena vuodenaikana.
Itä-Lapin maakuntakaavassa Sallan Saijan kylä kuuluu maaseudun kehittämisen
kohdealueiden sekä matkailun vetovoima-alueen kehittämisvyöhykkeisiin. Ajatuksena Lapin liitolla maakuntakaavan laadintavaiheessa on ollut luoda rengasmatkailun
mahdollisuus, jossa Saija on yhtenä pysähtymiskohteena. Perusteena tälle on Saijan
komeat maisemat. Saijan kylä on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi ympäristöministeriön vuonna 1993 julkaisemassa Arvokkaat maisema-alueet; maisematyöryhmän mietintö II -teoksessa. Itä-Lapin maakuntakaavan
kylän kehittämisperiaatteeksi on kirjattu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
arvokkaiden piirteiden säilyttäminen.
Luonnonsuojelulain 5. luku maisema-alueiden perustamisesta on ollut lähes koskematon koko Suomessa lain voimaantulosta 1997 lähtien. Vain yksi maisema-alue
on perustettu Pohjois-Karjalaan. Suomussalmen Kuivajärven–Hietajärven alueelle
on perustettu Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue.
Maisema-alueen tarkoituksena on Suomessa ainutlaatuisen vienankarjalaisen kulttuuriperinnön ja -maiseman sekä rakennusperinteen säilyttäminen. Muita luonnonsuojelulain mukaisia maisema-alueita ei useista valmisteluyrityksistä huolimatta
ole saatu vietyä perustamispäätökseen asti. Useimman alueen kohdalla on esteeksi
muodostunut epäonnistunut tiedotus ja osallistaminen sekä siitä johtuen maanomistajien tuntemat enemmän tai vähemmän todelliset eturistiriidat.
Näemme Saijan alueena, jossa on voimakas halu vaalia alueen historiaa ja perinteisiä maankäyttömuotoja. Halu välittää kulttuuriarvoista nousee toisen maailmansodan aikaisista kokemuksista. Sodan jäljet, Salpalinjan pätkät, juoksuhaudat, panssariesteet ja korsut, ovat vielä selvästi havaittavissa maisemassa. Saija tuhoutui Lapin
sodassa muutamaa saunaa lukuun ottamatta täydellisesti. Nykyinen rakennuskanta
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on vahvasti jälleenrakennuskautta edustavaa. Saijan kylän maankäytön historia on
kehittynyt poropaimenten kotakenttien ajasta tukeutuen poronhoitoon sekä metsäja maatalouteen. Saijan kylän sivuitse virtaavat Kuola- ja Tenniöjoet kevättulvineen
ovat luoneet suotuisat olosuhteet maataloudellekin ja antaneet evästä päivittäiseen
ruokapöytään.
Metsätalous savotta- ja uittokulttuureineen on olennainen osa jokivarsikylän lähihistoriaa. Saijan kylän keskeiset metsät ovat kaikki eri kasvuvaiheissaan olevia
talousmetsiä. Hoito- ja käyttösuunnittelussa ovat vahvasti olleet mukana metsätalousalan ammattilaiset ja metsätalous tulee tulevaisuudessakin olemaan keskeinen
elannonlähde alueella. Alueen metsätaloussuunnitelmat voidaan laatia maisemat
huomioiden. Vaarojen rinteiden jyrkkyyden vuoksi monille palstoille metsätalouskoneilla on vaikea päästä, mikä osaltaan tukee maapohjalle suopeampaa ja ihmistä
työllistävämpää metsurityövoiman käyttöä.
Perinteinen maatalouden historia näkyy kylässä erityisesti jokivarsilla. Viime vuosisadalla maatalous on ollut lähinnä karjataloutta sekä ohran ja perunan viljelyä.
Jokivarret ovat olleet laidunmaina ja niiltä on niitetty luonnon heinää karjan ravinnoksi. Nyt jokivarsien pensoittuminen on edennyt pitkälle ja hoitotoimia maiseman
avoimena säilyttämiseksi tarvitaan. Paras hoitokeino on perinteinen. Saijan kylän
maisemanhoitajiksi ja kyläkuvaa elävöittämään tulisikin saada lampaita, lehmiä ja
hevosia. Erityisesti hevosilla on myös mahdollisuuksia maaseutumatkailun kehittämisessä. Luonnossa ratsastusmahdollisuuksia tarjoaa vasta muutama lappilainen
yrittäjä.
Saijan maisema-alueen suunnittelussa on ollut mukana aktiivisten kyläläisten ja
päättäjien lisäksi viranomaisia Sallan kunnasta, Metsäkeskuksesta, Metsänhoitoyhdistyksestä, Lapin liitosta, Lapin maakuntamuseosta ja Metsähallituksesta. Hanketta
on viety eteenpäin toivottaen kaikki tervetulleeksi mukaan keskusteluun, kyläkierroksille ja suunnitteluun paikallistyöryhmien kautta. Tavoitteena on ollut maisemaalueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen ja lakisääteisen maisema-alueen perustaminen yhteistyössä. Eturistiriitoja Saijalla ei pitäisi syntyä, sillä maisema-alueen
perustaminen ei saa aiheuttaa alueen asukkaille taloudellista haittaa (luonnonsuojelulaki 34 §). Rakentaminen tapahtuu edelleen alueen yleiskaavan, kunnan rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Metsätalous tapahtuu
Metsälain ja metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. Perustettava alue tai suunnitelma
ei myöskään tuo maaomistajalle velvoitteita. Hoitosuunnitelma toimii ohjeena ja sen
huomioon ottaminen on vapaaehtoista.
Saijan maisema-alueen hyödyntäminen rahoituksen hakemisessa, matkailun edistämisessä ja markkinoinnissa jää jatkohankkeiden ja aktiivisten kyläläisten vastuulle.
Kylän kehittämisessä ja maaseudun vetovoimaisuuden tavoittelussa lakisääteisen
alueen perustamisesta on varmasti hyötyä kylälle ja Sallan kunnalle.
Saijan kylämaisema säilyy ja kehittyy siten kuin se on syntynytkin – asumalla ja
elämällä.
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2 Suunnittelualueen perustiedot

2.1

Suunnittelualueen sijainti
Saijan kylä sijaitsee Itä-Lapissa, Sallan kirkonkylältä pohjoiseen noin 40 km lähellä
Savukosken rajaa. Kylässä yhtyy Aatsinkijoki Kuolajokeen ja se edelleen Tenniöjokeen. Kylän jakaa kahteen osaan luode–kaakko-suuntainen Kolsanharju ja keskikylän
eteläpuolella on Sarivaara. Kylän maisemaan antavat leimansa harjujen ja vaaran
välissä mutkittelevat joet.

Kartta 1. Suunnittelualue käsittää keskeisimmän osan asuttua kyläaluetta sekä sitä ympäröivät
harjut ja vaarat.

2.2

Suunnittelualueen rajaus
Suunnittelualueen rajauksen lähtökohtina ovat Saijan kylän maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus sekä vuonna 2001 vahvistettu Saija–Pulkkaviita
osayleiskaavarajaus. Rajausta on laajennettu kattamaan myös kylää ympäröivää
harju- sekä tienvarsi- ja jokimaisemia. Suunnitteluprosessin aikana rajausta laajen-
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nettiin vielä paikallistyöryhmän esityksestä siten, että Kukkuran sotahistoriallisesti
arvokas alue otettiin mukaan suunnittelualueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on
noin 1 235 ha.
Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa maa- ja metsätalousmaana
sekä asuintonttimaana.

2.3

Elinkeinorakenne
Saijan kylän elinkeinorakenne pohjautuu vielä 2000-luvullakin vahvasti alkutuotantoon. Kylässä on seitsemän karjatilaa, kahdeksan porotilaa ja metsätiloja. Palveluelinkeinoja kylässä edustavat saha, pienrakennusliike, lihanjalostuslaitos, kuljetusliike,
tien aurauspalvelu traktorilla, traktoreitten ja koneitten huolto- ja korjauspalvelu,
loma-asunnon vuokraus ja kauppa.
Palveluiden kysyntä on kuitenkin heikko ja hintasuhdanteet vaihtelevat, joten
kannattamattomia jää pois ja jokin uusi voi vastaavasti tulla tilalle. Matkailu ja mökkeily luovat alueelle uutta kysyntää, joka voi tulevaisuudessa vaikuttaa palveluiden
tarjontaan. Matkailun edistämiseksi kyläyhdistys on tehnyt kyläreittiesitteen vuonna
2006. Ensi kokemukset ovat myönteiset.
Lampaiden kasvatus on uudelleen lisääntynyt parempien markkinoitten ja tukien
vuoksi. Metsätalouden näkymät ovat hyvät, koska metsät suurelta osin ovat nuoria
hyvin hoidettuja kasvatusmetsiä. Keräilytaloudella on myös elinkeinona merkitystä.
Kylän koulurakennus siirtyi vuonna 2006 Korvatunturin Marja Oy:n omistukseen,
joka on tuonut sinne ulkomaalaisia marjanpoimijoita marja-aikana. Hirvenmetsästyksellä on myös taloudellista merkitystä, koska kanta on moninkertaistunut viime
vuosikymmeninä. Töissä käydään Sallan ja Savukosken suunnassa, muissa Lapin
matkailukeskuksissa sekä Etelä-Suomessa. Kolmasosa asukkaista on eläkeläisiä.

2.4

Kylätoiminta
Saijan kylässä on 66 asuttua taloutta ja 154 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja suunnittelualueella on 26 ja lomakauden aikana kylä vilkastuu huomattavasti. Koulu oli
toiminnassa vuoteen 2000, jolloin kunta lakkautti sen kustannussyistä. Sen jälkeen
osa kylän nuorista kävi muutaman vuoden koulua Kuoskun ala-asteella. Savukosken kunta kuitenkin lakkautti vuonna 2004 Kuoskun koulun ja oppilaat siirtyivät
Kelloselän koululle.
Saijan kyläyhdistyksen toiminta on vilkasta ja erottuu myös teemoiltaan joukosta.
Vuodesta 1997 on keväisin järjestetty Saija-pirtillä Suomen ja jopa koko maailman pienin jazz-tapahtuma: Saijazz. Pienuudestaan huolimatta, tai juuri siksi, tapahtuma on
vetänyt puoleensa maamme tunnetuimpia muusikoita. Keväällä 2006 järjestettiinkin
Saijazzien 10-vuotisjuhlatapahtuma.
Kevättalven tapahtumiin kuuluvat myös Viinakauppahiihto, jossa muistellaan
jätkien elämää savotoilla. He tunsivat kaipuuta maalikylien menoihin, lähtivät hiihtämään kohti kyliä, viinakaupan kautta tanssipaikoille. Moni pihkantuoksuinen känsäkoura joutui umpitunneliin ja heräsi siitä rahattomana ja pää kipeänä. Siihen tilaan
ei tapahtumassa ole tarkoitus joutua.
Alkukesästä kyläläiset järjestävät kyläraitin siivoustalkoot, kesätanssitapahtumia
ja lokakuun alussa joinakin vuosina Saijan päivän juhlan. Keväällä 2006 järjestettiin Sallapäivien yhteydessä 1970-luvun sallalaisten nuorten konvat (con = yhteen,
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Kuva 1. Manuel Dunkel ja Jukka
Perko tunnelmoivat Saijazzeilla.
Kuva: Saijazz ry:n arkisto.

venire = tulla). Musiikki oli tietysti 1970-luvulta. Kesän tapahtumiin kuuluu myös
Petankkikisat.
Ylivoimaisesti eniten asukkaita ja lomalaisia kokoaa yhteen metsästys elo-joulukuussa sekä Pohjois-Sallan Erän talvi- ja kesäkokoukset. Pienpetoja metsästetään
pitkälle kevättalveen. Seuraan kuuluu Saijan lisäksi Mukkala, Särkelä, Kotala, Naruska ja Pulkkaviita. Syksyllä järjestetään peijaiset Kotalassa tai Saijalla, niissä käy
200–300 henkilöä.
Kylään on rakennettu kolme kilometriä pitkä valaistu kuntorata, jota käytetään
kesällä lenkkipolkuna ja talvella hiihtolatuna. Latu on vaativa jyrkkien mäkien johdosta. Sen vuoksi asukkaat höyläävät useita pitempiä hiihtolatuja tasaisemmille
maille eri puolille kylää.

Kuva 2. Pururata Sarivaaralla.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kalastus, metsästys ja marjastus ovat tärkeitä harrastuksia. Ne tuovat myös vaihtelua
ruokavalioon. Marjastuksesta ja joinakin talvina kävynkeräyksestä saadaan lisäksi
taloudellista tuloa. Myös korvasieniä kerätään vähäinen määrä myyntiin.
Ympäröivä luonto tarjoaa luontoharrastuksille hyvät puitteet ja edellytyksiä myös
luontomatkailun kehittämiselle. Läheiselle Joutsenaapa–Kaita-aavan Natura 2000
-alueelle on ympäristöministeriön vahvistaman hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan
mahdollista kehittää retkeilypalveluja ja rakentaa palveluvarustusta luonnonsuojelun
sallimissa puitteissa.
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Kuva 3. Saijan miehet hillassa. Kuva: Erkki Yrjänheikki.

2.5

Saijan vuodenkierto
Erkki Yrjänheikki
Sydäntalvella joulun jälkeen tammi-helmikuussa ovat kovat pakkaset, eikä ole hyvä olla
ulkona. Vihdoin kaamos päättyy loppiaisen jälkeen ja aurinko pilkahtaa Sarivaaran takaa.
Pakkaslunta sataa ja hiihtokeli on nihkeä, mutta kehittyy päivä päivältä paremmaksi. Syksyllä metsään kasatut vielä ajamattomat polttopuut on viisainta ajaa tien laitaan ennen
paksuja lumia. Jokien suvannoille pannaan mateenkoukkuja, tai pilkitään niitä pimeinä
öinä. Poromiehet kuljettelevat heinätukkoja lähimetsiin ja tarkkailevat petojen liikkeitä.
Kuivalihat suolataan ja nostetaan kuivumaan seinälle.
Alkukeväällä, maaliskuusta huhtikuun alkuun hiihtokelit paranevat ja pakkaset hellittävät, aurinko armahtaa. Hiihtokilometrejä alkaa kertyä, puiden kylki sulaa auringon
puolelta ja kala käy pilkkiin. Metsästäjät laskevat riistaeläinten lumijäljet ja toimittavat
tulokset riistantutkijoille. On kelin aika. Ajetaan polttopuita jokivarsien koivikoista, sarkapeltojen ja metsäojien vieriltä. Lumi kantaa ja porot nousevat sevän päälle ja luppoilevat
tuulen puista pudottamilla lupoilla. Hyvinä käpyvuosina kävynkerääjät keräävät käpyjä
hakkuitten kaskista ja taimikoilta ja toimittavat niitä puhdistettuna vastaanottopisteisiin.
Loppukeväällä huhtikuun lopusta toukokuulle hanget pehmenevät ja liikkuminen
on vaikeaa. On rospuutto. Kuivalihat otetaan seinältä ja vuollaan maistiaisiksi. Hanki
kantaa kimakan pakkasyön jälkeen puolille päiville. Hiihtäjiä on silloin hangilla jo aamuvarhaisella. Lukemattomat kelkkakuormat koivurankaa ja honganrassia siirtyvät teitten
laitoihin ja pihojen halkorantteille lentokelillä kovan hangen päällä. Puita halotaan ja
pinotaan ahavatuulen kuivattavaksi. Viimeiset hauet, ahvenet ja siiat narrataan jään alta.
Lampien ja järvien jäillä on ihmisiä jo aamuvarhaisella. Päivä on pitkä ja yö valoisa. Porot
alkavat vasoa, ”vappuna vasa hangella”.
Ensimmäiset muuttolinnut saapuvat. Joet tulvivat päivä päivältä yhä enemmän, keskellä jokea jää nousee veden mukana ja rannat sulavat auki.

10
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Jäät liikahtelevat ja lähtevät lopulta ryskyen liikkeelle jyräten tielle osuvat rantapuut
allensa. Ihmiset kerääntyvät katselemaan näytelmää. Muuttolintujen aurat lentävät soille
ja auenneisiin joenmutkiin.
Vedet aukeavat toukokuun puolivälissä ja tervantuoksuiset veneet työnnetään vesille,
on kevätkesä. Alkaa tulvahauen pyynti. Parhaimpina öinä verkot ovat kipulina kalaa.
Toukokuun lopulla aurinko ei enää laske, alkaa keskiyön aurinko. Tulva kääntyy laskuun,
verkot kuivataan seinällä ja viedään varastoon. Vesi lämpenee ja hauki ottaa jo uistimeen
ja uistattelijat lipuvat veneillään joelle.

Kuva 4. Hauenpyyntiä keväällä. Kuva: Erkki Yrjänheikin albumi.

Siemenet on saatava maahan heti kun on riittävän lämmintä. Karjanlantaa ajetaan
pelloille. Niitä muokataan, kylvetään ja lannoitetaan. Kasvimaa laitetaan kasvukuntoon. Potut pannaan maahan viimeistään kesäkuun kymmenes päivä, porkkana mieluiten
viikkoa ennen ja nauris jälkeen. On kiirettä, pihat haravoidaan ja roskat kompostoidaan.
Nautitaan muutamasta lämpimästä, mutta sääskettömästä päivästä. Juhlitaan lakkiaisia,
Helluntaita ja Juhannusta. Kerätään ensimmäiset sienet, myrkylliset, mutta oikein käsiteltynä herkulliset korvasienet.
Keskikesällä juhannuksen jälkeen harri (harjus) ottaa vilkkuun ja perhoon. Koskien,
nivojen, ojien ja purojen rannoilla on iltasella yksinäisiä kalamiehiä ja -naisia. Nuotio
savuaa niemen nokassa vesirajassa ja onkijat tököttävät törmällä vavat heilahdellen.
Tammakko tai harri tarttuu koukkuun, mutta pysyykö rannalle saakka?
On lämmintä, sääskiparvet inisevät ja poromiehet kokoontuvat vasanmerkintään.
Räkkä eli paarmat, sääsket ja mäkärät ajavat porot vieri viereen suuriin tokkiin, joista
ilmavirtaus nousee ylös. Hyttyset eivät löydä hajua, jota seurata. ”Parahia työmiehiä”,
sanovat poromiehet. Niin tokka saadaan aitaan, jossa vasat yöllä merkitään.
Kevätrehun teko alkaa. Traktorit jyrräävät pelloilla ja teillä aamusta iltamyöhään.
Lomalaisia saapuu hellevaateissaan. Alkaa marja-aika heinäkuun puolivälissä. Hilloja,
arvokkainta marjaa, poimitaan metsäteitten ja jokien varsilta hyllyviltä soilta miljoonien
hyttysten seuratessa.
Syyskesä elokuun alusta syyskuulle on vuoden kiireisintä aikaa. Poimitaan viimeiset
hillat, sitten mustikat ja puolukat. Karjatilalliset niittävät syysrehun ja metsästäjät laskevat kanalintujen poikueet. Tiedetään mitä verottaa ja tutkijat saavat arvokasta tietoa.
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Vesilinnun ja karhun pyynti alkaa elokuun lopulla keskellä marja-aikaa. Siihen harvat
ehtivät. Syyskuussa nostetaan perunat, sipulit ja porkkanat ja säilötään muut vihannekset
ja yrtit, kerätään sieniä; tatteja ja rouskuja sekä muita sieniä.
Ilmat viilenevät alkusyksyllä. Valoisan päivän vuoksi metsässä on hyvä tehdä hoitotöitä ja kasata polttopuuta ennen talven tuloa.
Syyskuun lopulla alkaa kanalintujen ja hirvien metsästys. Lintuja metsästetään vain
vähän. Niitä riippuu joissakin pihoissa seinillä. Hirvimiehet kokoontuvat punaisissa vaatteissaan. Kahvinkeittäjät tarjoavat kahvia ja johtajat esittelevät suunnitelmiaan. Porukat
hajaantuvat metsiin, hiipivät passipaikoillensa torneihin ja mäennyppylöille ja ajomiehet
lähtevät sovitulla hetkellä äänekkäästi metelöiden. Hirviä törmäilee sinne tänne. Jos hirvi
tulee ampujan sektoriin hollille, laukaus kajahtaa ja suuri saalis tuupertuu maahan.
Koirametsästyksessä kokeneet koirat löysätään tositoimiin ja pentuja opetetaan. Ne
haistavat hirven, etsivät, lähestyvät ja puhuttelevat haukunnallaan. Hirvi nousee makuulta, kuuntelee isoilla korvillaan ja ajaa välillä koiraa pois. Metsästäjä seuraa tilannetta,
odottaa ja lopulta vaanii askel askeleelta päästäkseen ampumahollille. Jokunen yksinäinen
hirvimies vaanii elukkaa vanhan tavan mukaan tuulen alta, joku kyttää aamuyöstä syömään tulevia hirviä, toinen ääntelee kutsuäänillä.
Lihaa leikataan ja pakastetaan. Pidetään hirvipeijaiset ja keitetään hirventurpakeittoja.
Loppusyksyllä marraskuussa väitellään riistaruokien resepteistä, kuka parhaimman
tietää? Pannaan viimeiset kesäkamppeet talviteloille ja levähdellään kiireisen syksyn
jälkeen.
Poromiehillä on kiireisin aika, alkaa etto, vuoden sadon korjuu. Poroja kerätään aitoihin, erotellaan, teuraat teurastetaan kirkonkylän teurastamossa ja Maltiolan jalostamossa
tehdään pitkää päivää. Yli kolmasosa poroista pannaan teuraiksi. Parhaat yksilöt jäävät
jatkamaan sukua.
Joulukuu alkaa itsenäisyyspäivän vietolla. Tuomaan päivän seudulla päivä ei enää
kirkastu. Pimeyden keskellä on vain hetki sinistä hämärää. Valmistellaan joulua, käydään
ensimmäisiä hiihtolenkkejä ja ajetaan ensimmäiset kerrat kelkalla, tien laitaan syksyllä
kasattuja polttopuita. Naisväki leipoo ja paistaa, lahjoja mietitään ja kinkku hankitaan.
Jouluaattona lämmitetään sauna, syödään hyvin ja pukki käy lasten luona.
Uutena vuotena yksittäiset raketit napsahtelevat pimeään taivaaseen. Jouluvieraat
lähtevät ja kylä hiljenee, odotetaan tammikuuta ja kaamoksen päättymistä, vietetään
vielä muutama rauhallinen päivä loppiaisena, ajellaan puita ja ulkoillaan. Joulu päättyy
Nuutin päivänä. Kohta aurinko jälleen pilkistää Sarivaaran takaa ja alkaa uusi vuodenkierto.

2.6

Kaavatilanne
Saijan kylän alueella ovat voimassa Ympäristöministeriön 24.10.2004 vahvistama
Itä-Lapin maakuntakaava sekä vuonna 2001 Sallan kunnanvaltuuston hyväksymä
Saija–Pulkkaviita osayleiskaava.
Osayleiskaava laadittiin laajan osallistamisen tuella ja on tärkein maankäyttöä ja
rakentamista ohjaava dokumentti myös suunnittelualueella. Kaava mahdollistaa
alueen matkailun ja muun elinkeinotoiminnan kehittymisen, koska siinä on osoitettu
riittävästi rakennuspaikkoja myös loma-asuntorakentamisen käyttöön. Tämä tukee
myös mahdollisen maisema-alueen perustamisen tavoitteita.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena mm. ryhdyttäessä toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista.
Kaavassa on osoitettu Saijan maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jossa on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43 § 2 momentin mukainen toimenpiderajoitus.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava
toimenpide edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua maisematyölupaa. Toimenpiderajoitus ei koske metsälain mukaan tehtäviä toimenpiteitä eikä
alueita, joissa maa-ainesten kotitarveotto on kaavassa sallittua. Yleiskaavassa on
osoitettu myös maisemallisesti arvokkaita peltoalueita, maa- ja metsätalousvaltaisia
alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, maisemallisesti arvokkaita osa-alueita,
arvokkaita harjualueita ja tärkeä pohjavesialue.
Kohdemerkinnällä on osoitettu maisemassa merkittäväksi luokitellut puut tai
puuryhmät ja suojeltavat rakennukset. Näihin merkintöihin liittyy usein myös kaavamääräyksiä.
Osayleiskaavan vahvistamisen jälkeen suunnittelualueelle on myönnetty asuinrakennuksen rakennuslupa ja laajennuslupa sekä loma-asunnon peruskorjauksen
rakennuslupa ja talousrakennusten lupia.
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3 Maisemanhoitosuunnitelman tausta,
tarkoitus ja tavoitteet
3.1

Suunnittelun lähtökohdat
Saijan kylä on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi
ympäristöministeriön vuonna 1993 julkaisemassa Arvokkaat maisema-alueet; maisematyöryhmän mietintö II -teoksessa. Itä-Lapin maakuntakaavassa kylän kehittämisperiaatteeksi on kirjattu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaiden piirteiden
säilyttäminen ja uudisrakentamisen sovittaminen perinteiseen ympäristöön. Lisäksi
maakuntakaavassa Saijan kylä kuuluu maaseudun kehittämisen kohdealueiden sekä
matkailun vetovoima-alueen kehittämisvyöhykkeisiin.
Sallan kyläreittihanketta ryhdyttiin kehittämään 2000-luvulla eri projektien puitteissa uutena vetovoimatekijänä Sallan matkailuelinkeinossa. Kuntaan on luotu kattava reittiverkosto, jossa Saijan kyläyhdistys, kauppa ja Törmäsen tila ovat mukana.
Saijan kylälle tehtiin kylän sisäinen reitti vuonna 2006. Reittiä ei merkitty maastoon,
vaan se päätettiin toteuttaa esitteeseen liittyvänä karttana, jota matkailija voi seurata.
Ensikokemukset ovat hyvät ja reittihanketta aiotaan kehittää saatujen kokemusten
pohjalta tulevaisuudessa. Kyläläisten saamat tulot reitistä ovat vielä vaatimattomia,
mutta tulevaisuudessa uskotaan tulojen kasvavan. Maisema-aluesuunnitelma nähtiin
tätä tukevaksi toiminnaksi.

3.2

Aiemmat selvitykset
Saijan kylää ja suunnittelualuetta koskien on tehty aikaisemmin seuraavia selvityksiä:
- Saija–Pulkkaviita osayleiskaavaan sisältyvät luonto- ja maisemaselvitys sekä
paikallistyöryhmän tekemät selvitykset
- Outi Kantian vuonna 2000 tekemä opinnäytetyö ”Saijan kylän tulevaisuus vanhoja ja
uusia toimintatapoja ja elinkeinoja yhdistellen”.
- Lapin ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen ”Lapin kulttuuriympäristöt
tutuksi” toimesta on kartoitettu alueen vanhaa rakennuskantaa.
3.3

Maisemanhoitosuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet
Suunnitelman tarkoitukseksi ja tavoitteeksi asetettiin alueen maisemallisesti arvokkaiden tekijöiden tunnistamien ja niiden kunnostus- ja hoitosuunnitelmien kirjaaminen
yhteistyössä maanomistajien ja paikallisten päättäjien kanssa. Hoitosuunnitelman
tarkoituksena on opastaa kylän maanomistajia ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan
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saada tulevaisuudessa kunnostus- ja hoitotukia. Keskeisenä tavoitteena on myös maisema-aluepäätöksen valmistelu maakunnallisesti arvokkaalle Saijan kylän alueelle.
Suunnitelmassa ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä, vaan tarkoituksena
on korostaa maiseman olennaisia piirteitä ja niiden huomioimista eri toimenpiteitä
suunniteltaessa.

3.4

Suunnittelun vaiheet
Saijan maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen käynnistyi loppuvuodesta 2005, jolloin Lapin ympäristökeskus lähti ympäristöministeriön aloitteesta
kartoittamaan mahdollista maisema-aluekohdetta Itä-Lapista. 24.11.2005 järjestettiin tutustumiskäynti Saijalle. Käynnillä olivat mukana ylitarkastaja Silja Suominen
Ympäristöministeriöstä, ekologi Päivi Lundvall, metsätalousinsinöörit Juha-Pekka
Holm ja Jouni Rauhala Lapin ympäristökeskuksesta sekä rakennusmestari Erkki
Yrjänheikki Sallan kunnasta. Käynnin pohjalta nähtiin mahdolliseksi hakea rahoitusta maisemasuunnitelman laatimiseen. Ympäristöministeriö myönsikin hankkeelle
10 000 euron rahoituksen. Sallan kunta päätti rahoittaa hanketta 6 000 eurolla. Hankkeen toteutus käynnistettiin helmikuussa 2006 ja tavoitteeksi asetettiin suunnitelman
laatiminen vuoden loppuun mennessä. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimi Jouni
Rauhala.
Suunnittelussa sovellettiin ekosysteemilähestymistapaa. Hankkeen käynnistyminen edellytti ekosysteemilähestymistavan mukaisesti yhteiskunnallista valintaa ja
sitoutumista. Tämä saavutettiin Sallan kunnan poliittisella rahoitus- ja sitoutumispäätöksenä hankkeeseen. Suunnitteluun osallistettiin kaikki asianosaiset sidosryhmät. Hoitovastuu ja sen myötä myös taloudellinen hyöty tulevat paikallisille maanomistajille. Hoidon vaikutuksia alueen ekologisesti kestävään käyttöön ja lajiston
elinmahdollisuuksien lisäämistä on suunnittelemassa edistetty. Luonnon biologinen
monimuotoisuus on tärkeä jo oman itseisarvonsa kannalta, mutta myös siksi, että
sillä on avainrooli ekosysteemipalvelujen tuottamisessa ihmisille, jotka ovat niistä
riippuvaisia. Ennen kaikkea suunnittelussa otettiin huomioon kaikki olennainen
alueellinen tieto, mukaan lukien tieteellinen ja paikallisväestön tieto ja toimintatavat.
Suunnittelussa on korostettu joustavaa asennetta ja ekosysteemin suojelun ja käytön
välistä maankäytön historiasta kumpuavaa tasapainoista yhdistämistä.
Sidosryhmätyöskentely
Hankkeen suunnittelijoiden tueksi perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: Riitta Lönnström Lapin liitto, Ari Keskimölö Metsäkeskus Lappi,
Kimmo Kaakinen Lapin maakuntamuseo, Jouni Virkkula Sallan metsänhoitoyhdistys,
Erkki Tuovinen Metsähallitus Lapin luontopalvelut, Erkki Yrjänheikki Sallan kunta
ja Saijan kylä, Päivi Lundvall Lapin ympäristökeskus (pj.) ja Jouni Rauhala Lapin
ympäristökeskus (siht.).
Paikallistyöryhmä
Koska paras tietämys ja tuntemus suunnittelualueesta on paikallisilla ihmisillä, tiedon
keräämiseksi perustettiin Saijan kyläläisistä paikallistyöryhmä. Työryhmän jäseninä
toimivat Tatu Vaarala (pj.), Erkki Yrjänheikki (siht.), Veikko Törmänen, Eero Törmänen, Kaarina Kilpimaa, Marjatta Törmänen, Hannu Lahtela, Outi Kantia ja Enni
Ovaskainen. Pääteemana työryhmällä oli Saijan kylän asutushistorian kerääminen.
Lisäksi ryhmä selvitti alueen vanhoja reittejä ja muita kulttuurihistoriallisia kohteita.
Paikallistyöryhmä kokoontui itsenäisesti ja yhdessä suunnittelijoiden kanssa järjestettiin tupailtoja, joissa työstettiin suunnitelmaa.
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Kuva 5. Paikallistyö- ja ohjausryhmän
jäseniä Kukkuran sotahistoriallisella
alueella 24.8.2006.
Kuva: Jouni Rauhala.

Maanomistajakirjeet
Suunnittelun alussa kaikille suunnittelualueen maanomistajille lähetettiin tiedote ja
kutsu hankkeen aloitustilaisuuteen. Samassa yhteydessä maanomistajille lähetettiin
kyselylomake (liite 1). Lomakkeessa maanomistajilta kysyttiin Saijan kylän maiseman muutoksista, arvokkaista sekä ongelmallisista maisemakohteista ja kartoitettiin maanomistajien tarpeita maisemanhoitoon. Kyselykirjeitä lähettiin yhteensä 165
kappaletta ja niistä palautui 20 kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui siis 12 %.
Alla tiivistelmä saaduista vastauksista.
1. Miten Saijan maisema on muuttunut viime vuosikymmenen aikana?
Mitkä muutokset ovat olleet hyviä ja mitkä huonoja?
Metsät ovat kasvaneet varsinaisella kyläalueella niin, että ne peittävät näkyvyyttä. Osa pelloista on pensoittunut, ja peltojen piennaralueet ovat hoitamattomia. Maisemaan on ilmestynyt isoja, rumasti kaivettuja avo-ojia. Ojamaat on
jätetty käsittelemättä. Huonoksi asiaksi mainitaan jokien, etenkin Aatsinkijoen
ja Kuolanjoen liettyminen, mikä katsotaan johtuvan väärin suoritetusta metsäojituksesta. Ojat nimittäin laskevat suoraan jokeen. Lietteinen vesi haittaa
esimerkiksi katiskoilla ja verkoilla kalastamista kesällä. Kylätalon kunnostaminen on katsottu hyväksi asiaksi.
2. Mikä alueella on kaunista tai arvokasta? Mitkä ovat alueen ominaispiirteet?
Maanomistajien mielestä koko Saijan luonto on kokonaisuudessaan karun
kaunista ja arvokasta. Alue vaatii vain hoitoa ja huolenpitoa. Vaihteleva maasto, esimerkiksi harjumaisema, ja vesistöt, kuten joet, sulautuvat luontevasti
toisiinsa. Saijan kylän Kuolanjoen rannat katsotaan arvokkaiksi. Kylällä hoidetut pellot harvenevat kaakosta luoteeseen. Vanhat isojaon ja sodanaikaiset
karttatiet ovat arvokkaita.
3. Mitkä kohdat ovat maiseman kannalta ongelmallisia?
Maiseman kannalta ongelmallisia ovat metsän hakkuut, etenkin harjujen osalta. Maanomistajat toivovat, että alueella ei suoritettaisi avohakkuita vaan harsintamenetelmiä. Maapohjaltaan herkillä alueilla eli hiekka- ja sorapohjaisilla
alueilla ajo tulisi suorittaa jäämaan aikaan tai kevyellä kalustolla. Vastaajat toivovat, että uusia soranottopaikkoja ei rakennettaisi ja että käytöstä poistuneita
hiekan- ja soranottopaikkoja siistitään ja maisemoidaan sekä tehdään turvallisimmiksi. Kylän yhteiset venerannat ja jokivarret yleensäkin ovat pensoittuneet
liikaa. Vanha kaatopaikka ja autiot asuinpaikat katsotaan ongelmallisiksi.
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4. Millaisia tarpeita oman tilanne tai lähiympäristönne maisemanhoidossa
on? Millaista tukea kaipaatte lähimaisemanne hoidossa?
Toivomuksena on, että Kuolanjoen vartta ei rakennettaisi kovin tiheään. Maisema vaatii jonkin verran siistimistä. Esimerkiksi Vaaranlenkkitien peruskorjauksen yhtey dessä ajomaat nostettiin ojan taakse pientareelle ja ne rumentavat
vastaajan mielestä edelleen koko tiealueen maisemaa. Teiden laidat ovat vesakoituneet liiaksi, joten ne tulisi raivata. Jokivarsien niityt voisi maisemoida
esimerkiksi siten, että lampaat laitettaisiin laiduntamaan niityille. Esitetään
jokien ruoppausta, jotta veneväylä tulisi helppokulkuisemmaksi.
5. Muuta
Maatilojen tuotantorakennusten ympäristö ei ole ilo silmälle ja niille täytyy
tehdä jotain. Esitetään Kuolanjoen ja Vaaranlenkkitien välisen Myllyojan ja
rantojen siistimistä sekä mahdollisesti ojan syventämistä ja rivinteeraamista
kivillä. Aukkopaikoille voisi istuttaa yhtenäisiä puuryhmiä, jotka koostuisivat
mm. kuusesta, pihlajasta, koivusta sireenistä ja lehtikuusesta. Maanomistajat
esittävät Sarilammen laskuojan entisöimistä siten, että entinen vedenpinnan
korkeus saavutetaan. He esittävät myös Lehmilammen vedenpinnan nostoa.
Piippulammen soranottopaikan kotitarvekäyttö tulee turvata. Jakokunnan Sarivaaran kivipalstaan olisi hyvä rakentaa näköala- tai laavupaikka. Toivotaan,
että tienhoidossa otetaan mallia Savukosken puolelta. Toisen maailmansodan
taistelumerkit tulisi säilyttää esimerkiksi turistikohteena. Luontomatkailun
kannalta kylällä on loistavat mahdollisuudet. Vastaaja ehdottaa luontokeskuksen perustamista kylälle. Eräs vastaaja ehdotti kelkkareittien parantamista

Yleisötilaisuudet
Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä neljä yleisötilaisuutta. 29.3.2006, 30.5.2006 ja
24.8.2006. Sallassa järjestettiin tiedotustilaisuus suunnitelman lausuntokierroksen
alussa 30.11.2006. Paikallistyöryhmä kokoontui 5 kertaa. Työryhmä käsitteli asutushistoriaan, reitistöön ja kunnostuskohteisiin liittyviä kysymyksiä. Työryhmän kautta
suunnittelijat saivat monia tärkeitä lähtötietoja alueesta.
Tiedotus
Hankkeesta tiedotettiin paikallislehtien kautta hankkeen alussa ja kirjeellä kaikille
maanomistajille. Kunta postitti julkistamisesta kirjeen kaikille luottamusmiehille.
Lisäksi tiedotusta hoiti paikallistyöryhmä kaupan ilmoitustaululla.
Lausuntomenettely
Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunto yhteensä 13 taholta.
Suunnitelmaluonnos oli lisäksi lausuntokierroksen aikana luettavissa internetissä.
Saatujen lausuntojen pohjalta suunnitelmaa muokattiin. Annetut lausunnot ja niiden
vaikutukset suunnitelmaan on kerätty suunnitelman loppuun.
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4 Maiseman ja maankäytön kehitys

4.1

Alueen maisemakuva ja sen muutokset
Pohjois-Suomi on jaettu kolmeen maisemamaakuntaan, Pohjois-Pohjanmaahan,
Peräpohjola–Lappiin sekä Vaarasuomi-Kainuuseen. Maisemamaakunnat eroavat
toisistaan maisemarakenteen luonteen sekä ihmistoiminnan ja kylien sijoittumisen
perusteella. Saijan kylä sijoittuu maisemamaakuntajaossa Peräpohjola–Lapin maisemamaakuntaan, johon kuuluvat sen lounaisosaa lukuun ottamatta ne Lapin läänin ja
alueet, jotka ovat korkeustasoltaan yli 200 metriä merenpinnasta. Peräpohjola-Lapin
maisemamaakunta on edelleen jaettu kymmeneen maisemaseutuun, ja Saijan maisema-alue kuuluu tässä jaossa Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutuun. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 32–44; Panu 1998, 17, 2–22.)
Saijan maiseman solmukohta on Kuolajoen ja Tenniöjoen yhtymäkohtaan syntynyt
kulttuurimaiseman ydin, Saijan kylän keskus. Solmukohdassa vesistöt, viljelykset ja
havumetsien verhoamat harjut kohtaavat toisensa ja maisema on monimuotoista.
Kaukomaisemassa katsetta kuljettavat Sarivaaran ja Kukkuran siluettien ehjät linjat
ja harjujen lakien tasaiset muodot. Ne ovat myös maiseman voimakkaimpia elementtejä, ja näkyvät lähes kaikkialle Saijan kylän alueelle. Selänteiden laet ja rinteet
siivilöityvät puiden lomasta teiden maisemiin, metsäpoluille ja kylän keskustaan,
vaikka lähimaisemassa hallitsevatkin yleensä kasvillisuus, maanpinnan pienmuodot
tai rakennukset.
Kylän keskiosan viljelyyn ja laidunnukseen sopivat alueet ovat pääosin käytössä,
joten näkymät kylällä ovat varsin avarat. Toisaalta karjan laidunnuksen vähennyttyä
ja niiton loputtua kokonaan monet syrjäisemmät peltoalueet ovat alkaneet pusikoitua ja näkymät umpeutua. Muutoksen maisemaan on myös tuonut Salla–Savukoski
kantatien oikaisu Kaunisharjun läpi. Vanhaan kylämaisemaan tien oikaisu ei juurikaan ole vaikuttanut, mutta siihen miten Saijan kylä näyttäytyy esimerkiksi Sallan
suunnasta tulijalle muutos on voimakas; tulija ei kyläkeskuksen kohdalla näe Saijan
kylää, vaan tieleikkauksen, soramontun ja ränsistyvän kiekkokaukalon. Savukosken suunnasta tulija saa aavistuksen kauniista kylästä heti Tenniöjoen sillalta. Telemasto Kaunisharjun kaakkoispuolella on tuoreimpia maisemamuutoksia. Masto on
jalustallaan ilman haruksia seisova. Se ei hallitse maisemaa tultaessa kirkonkylästä
tai muustakaan suunnasta. Keskikylälle se ei juuri näy. Vaarasta käsin näkyy öisin
maston lentoestevalo.
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Kuva 6. Ilmakuva Saijasta 1960-luvun alussa. Etualalla Tiihosen Osmon ja Viertolan (Saariniemi)
Laurin talot, keskellä Viertolan vanha puoli ja myöhemmin purettu navetta. Viertolan uutta taloa
ei vielä ole. Viertolan takana on Leinonen, jonka takana Tasala ja Ollila. Pekkalan rakennukset
näkyvät kuvan vasemmassa laidassa ja Uutelan vanhat myöhemmin puretut rakennukset takana.
Maisema on vielä avoin. Laila Ylitalon albumi.

4.2

Luonnon piirteet
Kallio- ja maaperä
Peräpohjola–Lapissa maiseman perusrungon muodostavat suuret ja haarovat jokilaaksot sekä niiden väliset laajat selännealueet. Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu on
jyrkkäpiirteistä vaara- ja tunturimaata etenkin itäosissaan, ja järviä on vain vähän.
Lännempänä muodot sen sijaan loivenevat ja soiden määrä lisääntyy. Lännessä avautuu toinen seutu, Aapa-Lappi, jota luonnehtivat laajat suo- ja metsäkairat. Itä-Lapin
seudulle työntyy kuitenkin Aapa-Lapista Tenniöjokivartta myötäilevä suuri Joutsenaavan suoalue, joka ulottuu lähelle Venäjän rajaa. Muutoin suot ovat enimmäkseen
Peräpohjolan kapeita aapasuojuotteja, jotka seurailevat jokivarsia ja vaarojen välisiä
laaksoja.
Myös puustoisia rämeitä tai korpia esiintyy soistuneilla metsämailla. (Maisemaaluetyöryhmän mietintö I 1993, 32–44; Panu 1998, 17, 2–22.)
Saijassa maisemarakenteen hallitsevin elementti on kallioperä: se antaa maisemalle
vaihtelevan ja kumpuilevan muodon sekä avaran mittakaavan. Korkokuvan pohjana
on koko Pohjois-Suomessa 1,75–2,7 miljardia vuotta vanha peruskallio, joka tasoittui
nykyiseen muotoonsa jo kauan ennen viimeisintä jääkautta. Saijan kallioperä kuuluu Keski-Lapin liuskeisiin, jotka ovat emäksisiä ja helposti lohkeilevia. (Johansson,
Kujansuu 2005, 15–25.) Sarivaaran laelta on haettu pieniä määriä kiviainesta rakennustarpeisiin.
Suurin osa Peräpohjolan maisemamaakuntaa on ollut viime jääkauden aikana
vedenpinnan yläpuolella, joten maisema on suurimmaksi osaksi huuhtoutumatonta.
Peruskalliota peittää yleensä jääkauden muovaamaa veden koskematon kivikkoinen
moreeni: siksi vaarojen ja kumpareiden selänteillä moreenissa on hienojakoisiakin
maa-aineksia. Myös terävälakiset harjumuodostumat ovat yleisiä. Harjuja on usein
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Kuvio 1. Saijan maisemarakenteen pelkistys. Asutus on keskittynyt jokivarsille ja laaksoja halkovien teiden varsille. Maiseman solmukohdassa selänteet, vesistöt ja laaksot kohtaavat.
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vaarojen ja tunturien ympäröimien vanhojen jokilaaksojen pohjalla. Viimeisimmän
jääkauden jälkeiset merivaiheet ovat olleet lyhytaikaisia ja matalia, joten vesi ei ole
juurikaan huuhtonut ja kerrostanut maaperän hienompia sedimenttejä. Varsinaisia
savikoita esiintyy lähinnä Torniojokisuulla, mutta paikoin jäätikköjoet ovat kuljettaneet soraa, hiekkaa ja silttiä paksuiksi kerrostumiksi. Jokien varsilla on kapeana
vyöhykkeenä virtaavan veden kuljettamaa hedelmällistä ja hienojakoista maata jokihietikoina. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 38–40; Panu 1998, 17, 2–22.)
Saijassa peruskalliota peittävä maaperä on pääasiassa mannerjäätikön irrottamasta
ja kuljettamasta kiviaineksesta syntynyttä moreenia ja moreenimuodostumia, ja ne
sisältävät raekooltaan erilaisia maalajitteita. Kallioperää peittävä moreeni vaihettuu
usein ilman selvää maastossa havaittavaa rajaa moreenimuodostumiin. Moreenimuodostumat ovat moreenikumpuja ja -selänteitä, jotka ovat muotoutuneet mannerjäätikön alla tai sen reunassa. Kylän halki kulkee Tenniöjokivartta seuraileva Kolsanharju,
joka jatkuu maisema-alueen ulkopuolella luode–kaakko-suuntaisena vaihtelevan
korkuisena ja katkonaisena harjujaksona. Saijan harjut ovat ympäröivän maaston
yläpuolelle kohoavia teräväharjaisia selänteitä, jotka ovat syntyneet mannerjäätikön
alla, sisällä tai päällä virranneiden sulamisvesien mukanaan kuljettamista maa-aineksista. (Johansson, Kujansuu 2005, 131–132, 168.)
Viime jääkauden loppuvaiheessa Saijan eteläpuolelle perääntyvän mannerjään
reunan eteen muodostui yksi Pohjois-Suomen jääjärvistä, Sallan jääjärvi. Se peitti
nykyistä Inarijärveä kolme kertaa suuremman alueen Posiolta Kemijokivartta ylös
Savukoskelle ja itään Venäjän Tenniöjärvelle. Jääjärven keskellä kohosi muutamia
saaria, jotka ovat nykyisten vaarojen ja tunturien korkeimpia lakiosia. Saijan Sarivaara on yksi näistä saarista: muinaisranta sijaitsi noin 230–235 metrin korkeudella.
Jääjärvestä on muistona Sarivaaran lakea kiertävät rantavallit. (Johansson, Kujansuu
2005, 131–132, 168.)

Kuva 7. Muinaisrantaa Kukkuran rinteellä. Kuva: Jouni Rauhala.
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Sallan jääjärven vesi alkoi purkautua n. 10 500 vuotta sitten ensin Vienanmereen
ja myöhemmin Kemijoen vesistöön. Paljastuvalle maalle kuroutui järviä ja lampia,
jotka ovat vähitellen kasvaneet umpeen. Nämä alueet muodostavat Saijan kylän
ympärille laajoja avoimia soita. Nykyisin pohjoisessa Huutoaavan ja Kaita-aavan
reunat ulottuvat kylän tuntumaan Tenniöjoen varteen, ja etelässä laaja Joutsenaavan
ja Kaita-aavan soidensuojelualue levittäytyy lähes 130 neliökilometrin laajuisena
suokokonaisuutena. (Johansson, Kujansuu 2005, 15–25; Keski-Lapin linnustollisesti
arvokkaiden aapasoiden suojelu ja käyttö 2005.)

Kuvio Sallan jääjärvestä. 1= paikallisia jääjärviä, 2= Sallan jääjärvi, 3= Ancylysjärvi, 4= jään reunan oletettu
sijainti ennen Sallan jääjärven vedenpinnan laskua, 5= rantaviivan korkeus, 6= purkausuomat ja niiden korkeus,
7= nykyiset järvet ja joet
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Vesistöt
Saijan kylä on keskellä Kemijoen vesistöalueeseen kuuluvaa Kemihaaran valumaaluetta, jonka joet saavat alkunsa Venäjän rajan tuntumasta. Kemijoen vesistöalueen
vedet laskevat Perämereen. Saijalla kevättulvat voivat olla rajuja, sillä virtaamia tasaavia järvialtaita on vähän, lumivarastot kertyvät talvella suuriksi ja lumi sulaa usein
nopeasti. Jokivesistöihin voi syntyä myös jääpatoja, joiden seurauksena vedenpinta
kipuaa hetkessä viljelmille ja pihapiireihin. (Viitala, Räinä 1997, 17.) Saijan ympärillä
on vain muutamia lampia ja pieniä järviä; Saijan maisema-alueen rajauksen sisäpuolella on Sarivaaran ja Kukkuran alle sijoittuva Sarilampi sekä muutamia harjujen alle
muodostuneita pienempiä suorantaisia lampia.
Saijan kylää halkovat lukuisat joet. Suurin joki on kylän ohi länsi–luoteeseen virtaava vuolas Tenniöjoki, joka saa alkunsa idempää Venäjän puolelta. Pohjoisesta laskevat
Naruskajoki sekä serpentiinimäisesti mutkitteleva Maltiojoki yhtyvät Saijan kaakkoispuolella Tenniöjokeen. Saijan kylän kohdalla myös Kuolajoki liittyy Tenniöjokeen.
Saijan eteläpuolella Kuolajokeen yhtyy suurempi sivuhaara, Aatsinginjoki. Kuolajoki
sivuhaaroineen kerää vetensä laajalta suoalueelta, mutta Tenniöjoen valuma-alueella
on soiden lisäksi myös tuntureita.
Saijan kylää halkovat harjut ovat tärkeitä pohjaveden muodostusalueita. Pohjavettä syntyy, kun sateet ja lumen sulamisvedet suotautuvat maahan. Parhaat pohjavesiesiintymät ovat harjuissa ja muissa reunamuodostumissa, joissa maa on karkeaa
ja lajittunutta, mutta pohjavettä muodostuu runsaasti myös karkeissa moreeneissa
vaarojen lakialueilla. (Johansson, Kujansuu 2005, 192–196).

Kuva 8. Kuolajoki virtaa verkkaisesti hienojakoiseen maahan uurtuneessa uomassaan Saijan kylän
eteläpuolella. Jokien rantatörmät ovat matalia ja enimmäkseen tiheän puuston verhoamia. Kylän
tuntumassa viljaville rantaterasseille on raivattu niittyjä ja peltoja. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Ilmasto
Peräpohjola–Lapin maisemamaakunta kuuluu Peräpohjolan ilmastovyöhykkeeseen,
jossa talvet ovat ankaria, runsaslumisia ja pitkiä, kun taas kesät ovat valoisia, kuivia
ja suhteellisen lämpimiä. Pakkaseton kasvukausi jää kuitenkin lyhyeksi: keskimääräinen kasvukauden pituus on vain 40–65 vrk, jona aikana tehoisa lämpösumma jää
noin kolmannekseen Etelä-Suomen arvosta. Vuoden keskilämpötila on nollan vaiheilla. Napapiirin pohjoispuolella talveen kuuluu myös kaamos, keskitalven pimeä
ajanjakso, jolloin aurinko ei kohoa horisontin yläpuolelle. (Kalliola 1973, 59; Maisemaaluetyöryhmän mietintö I 1993, 38–40; Panu 1998, 21–22.)
Sademäärät laskevat Suomessa pohjoista kohti, mutta ilmaston viileyden vuoksi
haihtuminen on vähäisempää. Siksi aapasoita on paljon, ja pohjavesi on läpi kas-
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vukauden lähellä maanpintaa. Saijan alueella vuotuinen sademäärä on noin 500
mm, ja talvella lumipeitteen vahvuus on keskimäärin 75–100 cm. Pysyvä lumi on
viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana satanut keskimäärin marraskuun alussa
ja sulanut ennen toukokuun puoliväliä. Lumipeite on säilynyt keskimäärin 200–225
vuorokautta. Saijan Sarivaaralla ei yleensä ole esiintynyt tykkytuhoja, mutta talvella
2005–2006 raskas tykky katkoi kymmeniä puita Sarivaaran ylärinteellä ja laella (Ikäläinen 2006).

Kuva 9. Talven 2005 –2006
aikana tykky katkoi kymmeniä
mäntyjä Sarivaaran laelta.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kasvillisuus
Peräpohjola–Lapin maisemamaakunta kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen keskiboreaalista lounaiskolkkaa lukuunottamatta. Pohjoisboreaalinen
kasvillisuusvyöhyke on jaettu maassamme kolmeen eliömaakuntaan; Peräpohjola–Lapin eteläosat kuuluvat kasvimaantieteellisesti Peräpohjolaan, keskiosat MetsäLappiin ja pohjoisimmat osat Tunturi-Lappiin. Peräpohjola–Lapin maisemamaakunnassa luonto on yleensä karua. Muutamilla kalkkipitoisemmilla alueilla esiintyy
reheviä letto- ja lehtokeskuksia, ja myös jokivarsien sedimentikerrostumilla kasvaa
ravinteikkaita niittyjä ja metsiä. (Kalliola 1973, 137, 181; Maisema-aluetyöryhmän
mietintö I 1993, 39, 42; Panu 1998, 18, 21.)
Itä-Lapin seutu ja Saijan kylä kuuluvat kasvimaantietellisesti Metsä-Lappiin, jossa
avarien metsien vallitsevana puulajina on lähes kaikkialla mänty. Kituliaita kuusia
kasvaa lähinnä jokien varsilla. Kuivilla ja varsinkin tuoreilla kangasmailla kasvaa
männiköissä sekapuuna myös koivua, ja vesistöjen varsilla voi tavata myös koivumetsiä. Tyypillisimpiä soita ovat avoimet rimpinevat ja niiden laidoille kohoavat
puustoiset rämeet ja korvet. Karu ilmasto on muovannut aapasuot omalaatuisiksi:
Peräpohjolan aapasoilla on yleensä säännölliset rimpi- ja välipinnat, mutta Metsä-Lapissa jänteet eli kaarrot muodostavat katkonaisen verkon. Seudun itä- ja pohjoisosissa
levittäytyy Värriötunturin, Tuntsan ja Sorsatunturin muodostama tunturiketju, jossa
puusto muuttuu koivuvaltaisiksi tunturikoivikoiksi ja lakialueiden puuttomiksi paljakoiksi. (Kalliola 1973, 145–146, 215–217; Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993,
42; Panu 1998, 21–22.)
Pohjois-Suomessa ilmasto rajoittaa kasvupotentiaalia sitä enemmän, mitä pohjoisempana ja korkeammalla esimerkiksi vaaran rinteellä ollaan. Saijan alueella vaaroilla
ja harjuselänteillä esiintyy kuivahkojen kankaiden variksenmarja-mustikkatyypin
ja kuivien kankaiden mustikka-kanerva-jäkälätyypin metsiä. Jokivarsilla, rinteiden
alaosissa ja lampien tai soiden ympärillä sekä notkelmissa on jonkin verran tuoreen
kankaan seinäsammal-mustikkatyypin metsiä sekä hyvin pienialaisena lehtomaisen
kankaan kasvillisuutta sekä kitu- ja joutomaan soita. Sarivaaran etelärinteellä ja har-
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jujaksoilla kasillisuudessa näkyy selvä ero etelä- ja pohjoisrinteen kasvillisuudessa:
pohjoisrinteellä esiintyy enemmän viileässä ja kosteammassa pienilmastossa viihtyviä lehtipuita, yksittäisiä kuusia sekä kenttäkerroksessa seinä- ja kerrossammalta,
juolukkaa, suopursua ja mustikkaa. (Kalliola 1973, 129–130.)
Suunnittelualueelta tunnetaan yhteensä kuusi uhanalaisten kasvien ja sienten
esiintymää. Putkilokasveista laaksoarhon ja pohjanluhtalemmikin voi löytää jokivarsilta ja ahonoidanlukon vanhoista pihapiireistä tai kuivilta kedoilta. Sienikunnan
uhanalainen edustaja valkolimalakki viihtyy monenlaisilla rehevillä kasvualustoilla.
Pohjanluhtalemmikin esiintymät tarkastettiin 6.7.2006. Laaksoarho, jota Kuolajoen
rannoilta tunnetaan runsaasti, on inventoitu vuonna 2002 ja ahonoidanlukot on viimeksi havaittu 1990-luvun puolessavälissä. Valkolimalakin havainto perustuu Oulun
yliopiston herbaarion näytteeseen vuodelta 1981. On erittäin todennäköistä, että
ainakin mainittuja uhanalaisia kasveja esiintyy alueella myös tunnettujen pisteiden
ulkopuolella.
Maisemanhoitotöitä tehtäessä tulee ottaa huomioon uhanalaiset esiintymät. Esimerkiksi maisemaraivaukset ovat eduksi valoisuuden lisääntymisestä hyötyville
laaksoarholle ja noidanlukoille. Erittäin tärkeää on myös muistaa, että raivauksissa
syntyvä raivausjäte tulee kerätä pois uhanalaisten kasvien esiintymiltä ja mahdollisilta kasvupaikoilta, sillä lahotessaan ne rehevöittävät ja tukahduttavat kasvuympäristöä.

Kuva 10. Pohjanluhtalemmikkiä
kasvaa Kuolajokivarressa.
Kuva: Jouni Rauhala.

Linnusto
Saija–Pulkkaviita osayleiskaavoituksen yhteydessä tehdyn luontoselvityksen mukaan (FM Sami Mäkikyrö 2000) Saijan kyläalueen linnut ovat tyypillisiä kulttuuriympäristön lajeja: mm haara- ja räystäspääsky, töyhtöhyyppä, västäräkki, niittykirvinen ja talitiainen. Ympäröivissä metsissä on metsän ja aukeiden rajavyöhykkeitä
elinpiirinään suosivia lajeja, mm peippo, räkätti- ja punakylkirastas, sekä varsinaisia
metsälajeja: hömö- ja lapintiainen, käpytikka, leppälintu ym. Kylän pohjoispuoleisen
harjualueen tuntumassa on myös tuulihaukan pesäpaikka. Kuola- ja Tenniöjokivarsien tyypillisin kahlaajalintu on rantasipi. Peltoaukeilla ja jokivarsissa näkyi kesällä
2006 myös useita kuoveja.
Luonnonsuojelu
Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Joutsenaapa–Kaita-aavan Natura 2000
-alue. Joutsenaapa–Kaita-aavan pinta-ala on 12 785 hehtaaria. Alue sijaitsee pääosin
Sallan kunnassa, vain Joutsenaavan aivan pohjoisin kärki on Savukosken puolella.
Alue on yhtenäinen, laakea allas, joka on kehittynyt hyvin rimpiseksi ja jänteiseksi.
Aatsinkijoki, Jouttenoja ja monet pienemmät joet halkovat aluetta tehden siitä varsin
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vaikeakulkuisen. Jokien varsilla on aikoinaan niitetty heinää, mistä muistona on enää
joitain yksittäisiä latoja ja pusikoituneita niittyjä. Alueen tärkeimmät suojeltavat Natura-luontotyypit ovat aapasuot, puustoiset suot sekä luonnon- ja tulvametsät.
Joutsenaapa–Kaita-aavalta on tavattu viisi uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi
luokiteltua ja neljä luontodirektiivin liitteessä II mainittua putkilokasvi- tai sammallajia.
Linnustoltaan Joutsenaapa–Kaita-aapa on alueensa parhaita ja sen merkitys linnustonsuojelualueena on suuri. Alueella on havaittu 97 lintulajia, joista 19 on luokiteltu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi ja 24 kuuluu lintudirektiivin liitteeseen
I. Etenkin jokivarret ovat linnustollisesti monipuolisia. Lintulaskentojen perusteella
Joutsenaapa–Kaita-aavan runsaimmat lajit ovat pajulintu, keltavästäräkki ja harmaasieppo. Alueen itäistä sijaintia luonnehtii pikkusirkkukannan runsaus.
Metsähallitus on laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.9.2005. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan retkeilypalveluiden kehittäminen ja palveluvarustuksen rakentaminen on alueelle mahdollista luonnonsuojelun sallimissa puitteissa. Mahdollisesta rakentamisesta, kuten
reiteistä ja rakenteista, on tehtävä erillinen toimenpidesuunnitelma.
Joutsenaapa, tai kuten paikalliset sanovat Jouttenaapa, on Saijan kyläläisille ollut
ikimuistoisista ajoista asti tärkeä metsästys-, kalastus- ja marjastuskohde. Sarivaaran
tuttu hahmo on johdatellut aavalta kotiin.
Sallan kunta teki 1990-luvulla esityksen Ympäristöministeriölle Joutsenaavan liittämisestä Unescon maailmanperintöluetteloon. Ajatusta on myöhemmin kehitelty
mm. valtingeologi Eino Lappalaisen toimesta, siten että Joutsenaapa–Kaita-aapa esitettäisiin maailmanperintöluetteloon yhdessä Keski-Lapin suurten aapasuoalueiden:
Pelkosenniemen Luiron soiden, Sodankylän Viiankiaavan, Kolarin Teuravuoman sekä Kittilän Näätävuoma–Sotkavuoman kanssa. Alueet ovat edustavia aapasuoalueita
ja ovat synty- ja kehityshistorialtaan samanlaisia.
Suunnittelualueen luoteisosassa sijaitsee osa Kolsanharjun harjujensuojeluohjelma-aluetta. Kolsanharju on arvioitu valtakunnallisessa harjututkimuksessa kulutuskestävyysluokkaan 1–2, eli kestävän kulutusta erittäin heikosti tai heikosti. Harjututkimuksen suojeluehdotuksen mukaan Kolsanharjun suojelu hoidetaan maisemansuojelualueena lievin/tiukoin määräyksin, alueella on soranotto- ja rakennuskielto,
ja metsä käsitellään harvennus- ja siemenpuuhakkuin.
4.3

Maankäytön historia
Itä-Lapissa perinteisiä elinkeinoja ovat olleet poronhoito, karjanhoito, eränkäynti ja
kalastus. Itä-Lapin asutus on enimmäkseen erittäin harvaa: paikoin on pieniä kyliä,
talorykelmiä ja yksittäisasutusta. Pääasiassa viljelymaat keskittyvät Kemijoen latvoille Tenniöjoen varteen sekä sotien jälkeisen asutuksen yhteydessä raivatuille soisille
kairamaille. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 42.) Myös tehokkaan metsätalouden ja jokien valjastamisen jäljet näkyvät maisemassa. Aktiivisessa käytössä olevaa
viljelyalaa on hyvin vähän muuhun maahan verrattuna, ja maatalous on keskittynyt
Lounais-Lappiin. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 38–40; Panu 1998, 22.)
Peräpohjola–Lapissa inhimillinen vyöhyke on syntynyt yleensä rantaterasseille ja
jokivarsien kummuille: asutus on keskittynyt pitkiksi ja väljiksi vesistöjä seuraileviksi
kyliksi. Omaleimaisissa avarissa kylämaisemissa on matalaa ja niukkaa kasvillisuutta
ja yleensä vähän puita. Viljavilla rannoilla on pieniä peltotilkkuja ja niittyjä siellä
täällä. Myös luonnonniittyjä on paljon, vaikkakin ne ovat poistumassa käytöstä.
Luontaiset tulvaniityt voivat seurailla jokivartta leveinä, jopa kilometrien pituisina
kaistaleina. Niityillä voi vielä nähdä alkuperäisiä harmaita heinälatoja, haasioita ja
niittypirttejä. Suurin osa kylien vanhasta rakennuskannasta kuitenkin tuhoutui Lapin
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sodassa vuosina 1944–1945. Vanhoihin elinkeinoihin liittyviä perinteisiä rakennelmia
ja kausiasuinpaikkoja löytyy ympäri Peräpohjolaa ja Lappia varsinaisten kyläkeskuksien ulkopuolelta. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 38–40; Panu 1998, 22.)
Myös Saijalla maankäyttö noudattelee perinteistä jakoa: viljavimmat alueet on
otettu viljelykäyttöön, ja laaksojen tasaisilta ja pienilmastoltaan edullisilta alueilta on
löytynyt myös sopivia rakennuspaikkoja. Saijan kylän asutus on keskittynyt harjujen
alarinteille sekä jokien ja teiden varsille, ja kylän keskus on sijoittunut Tenniöjoen
ja Kuolajoen yhtymäkohtaan Kaunisharjun kupeelle. Suurin osa taloista sijaitsee
viljelymaisemassa, ja pihapiirit ovat avoimia. Asutuksen ketju kiertää Kaunisharjua Sarilammen tuntumasta kylän keskustana toimivan kaupan ja kylätalon kautta
Lemmenkujalle ja sieltä edelleen vanhaan lossirantaan. Toinen keskittymä on Sarivaaran laen luoteispäässä rinteen ja laakson yhtymäkohdassa Lammaskosken sillan
tuntumassa.

Kuva 11. Elon puintia Alatalossa 1930-luvulla. Taustalla Alatalon rakennukset, joista toinen siirrettiin Siirtolaan. Jaakko Törmäsen albumi.

Kuva 12. Elon puintia lähes samalla paikalla 60 vuotta myöhemmin. Taustalla Alimaisen rakennukset. Jaakko Törmäsen albumi.
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Laaksoista kohoavat vaarat – Sarivaara ja Kukkura – sekä harjut ovat metsätalouden aluetta. Metsät ovat olleet intensiivisessä käytössä jo vuosikymmeniä: metsiä on
hakattu metsätalouden tarpeisiin ja kotitarvepuuksi. Saijalaisten elinpiiri on ulottunut
myös kylän ulkopuolelle: eränkäyntiin, marjametsään, poronhoitoon, savotoille ja
niityille on kuljettu jopa kymmenien kilometrien päähän (Tupailta toukokuu 2006.)
Saijan kylällä soita on ojitettu sekä viljelymaaksi että metsätalouden käyttöön.

Kuva 13. Heinän
ajoa 1970-luvulla.
Laila Ylitalon albumi.

4.4

Saijan asutushistoria vuoteen 1939 saakka
Erkki Yrjänheikki
Ensimmäinen kotakenttä 1600-luvulla
Saijan suku, Tenniön siida
Talojen järjestys perustuu kirkkoherra Koiviston sukuselvityksiin, jossa seurataan miestä
eli talon isäntää, perimätietoon tai sukuhaaran ensimmäisen miehen syntymäaikaan.
Asukkaitten syntymä ja/tai kuolinvuosi on merkitty 1800-luvun loppuun saakka siltä
osin kuin kirjoittaja on saanut sen tietoonsa. Taloista ja osin henkilöistä käytetään puhekielessä tunnettuja nimiä.
Kuolajärven Lapin asukkaat olivat vuodenaikojen mukaan vaeltavia metsälappalaisia ja
asutus keskittyi jokien ja järvien rannoille. Elämänmuodon historiallinen tausta ulottuu
lappalaisasutuksen varhaisimpiin vaiheisiin. Perimätiedon mukaan Saijalla oli lappalaisten asuinpaikka Lehtikoankentässä (Sallan historia). Ei tarkemmin tiedetä, missä tämä
paikka on, mutta se voi liittyä tunnettuihin asukkaisiin ja Korjan niemeen.
Tenniön siidaan kuulunut lappalainen Tuomas Saija, joka syntyi vuoden 1610 paikkeilla ja kuoli 1680-luvulla, pystytti kotansa Korjan niemeen Onkamon siidan rajalle.
Kodan suuaukko asetettiin kohti etelää ja jokea. Hiekkaharjuilla oli runsaasti polttopuuksi
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kelpaavaa honkaa ja rakennuspuuksi kelpaavaa mäntyä. Kodan jälkeen rakennettiin savupirtti, jota lämmitettiin aamuisin ja lämpimässä uunissa haudutettiin ruokaa. Kesällä
nukuttiin väljästi aitoissa ja muissa piharakennuksissa ja pakkasten tultua ahtauduttiin
nukkumaan savupirtin nokisten seinien sisälle.
Elämäntapa oli vuotuiskierto. Peuran ja majavan pyynti oli tärkeä elinkeino ja hauki
arvokkain kala. Peuroja pyydettiin sulan maan aikana peurakuoppien avulla ja lumen
aikana käytiin uurtoa. Keväällä mentiin Kemijärvelle hauen pyyntiin. Kuivattuna hauki
säilyi hyvin ja sitä oli helppo kuljettaa pitkiäkin matkoja. Myös Kuolajoen hauenkalastus
oli tärkeä ravinnon lisä.
Perimätieto kertoo, että: ”Tuomas oli määrätty ruotuun, jota hän pakeni Saijalle ja
oli saunaa tekemässä kun virkakunta tuli hakemaan. Silloin Tuomas otti saunanhirren
käsiinsä ja ajoi heidät pois. Sen jälkeen hän sai elää rauhassa.”
Armeijan rulliin joutuminen 1600-luvulla tiesi miltei elinkautista palvelua. Armeijaan
otettiin 15–50-vuotiaita asekuntoisia rahvaan miehiä väenotolla kulloisenkin tarpeen
mukaan.
Tuomaalla oli poika Johan (s. 1636 – k. 1721), Johanilla poika Gapriel (s. 1672 ja k.
1730) ja kolme tytärtä. Gaprielilla oli neljä poikaa, joista yksi kuoli nuorena ja kaksi
tytärtä.
(Kuallijokka = Kalajoki, Saarrevuarre = Mustikkavaara)
1700-luku, kolme taloa
Olli Korja saapuu Korjan niemeen
Vuotuiskierto puhtaana elämänmuotona päättyi ja entisten elinkeinojen rinnalle tuli peltoviljely, niittytalous ja karjanhoito. Maksettiin veroja sekä itään että länteen ja katsottiin
siitä olevan jopa hyötyä, kun saatiin näin nauttia molempien valtioiden eduista.
Majavanpyyntioikeus oli 1700-luvun alkupuolella lappalaisilla, joiksi saijalaiset luettiin. Peuran ja majavan pyynti oli tärkein ja myös ajoittain tuottoisa elinkeino. Pyynti oli
yhteistä ja pyyntikuntien alueiden rajat olivat sopimusluontoisia. Saalis tuotiin vanhan
tavan mukaan kyläyhteisölle ja jaettiin tasan perheiden kesken. 1789 tehtiin knihtikontrahti- eli ruotusopimus, jonka mukaan talonpojat huolehtivat maanpuolustuksesta Venäjää vastaan ja vastineeksi kruunu vapautti pitäjät maiden mittaamisesta, verollepanosta
ja isojaosta.
Limingasta 1600-luvulla Kemijärvelle tulleen Paavo Halosen jälkeläinen Erkki Halonen (s. 1691 – k. 1771) tuli Saijalle. Tästä kirkkoherra J.F. Thauvòn kertoo kirjallisessa
kuukausilehdessä nro 8 maaliskuu 1869: ”Saijaan siirtyneestä Halosesta sanotaan, että
koska hän alkoi suomeksi elää, wirittäin satimia metsään ja laskien rysiä weteen, niin
Lappalaiset, näitten tienoin sen aikaiset warsinaiset asukkaat haastoivat hänet käräjiinsä,
jossa hän tuomittiin piiskattawaksi, ja hänen sanotaan rangaistuksensa kärsineen Kyläselässä länsipuolella Sallajokea. Syynä tähän kummalliseen tuomioon sanotaan olleen se,
että Lappalaiset, jotka silloin suurella innolla ja menestyksellä harjoittivat majawanpyytöä
näillä tienoilla, pelkäsivät hänen kalakeinoilla ollessaan karkoittawan majawat heidän
asumapaikoistaan”.
Erkki otti rangaistuksesta opikseen ja muutti Kursuun, mutta suojeluyrityksistä huolimatta liiallinen ryöstöpyynti hävitti majavat seuraavalla vuosisadalla. Muistitiedon
mukaan Jouttenojalla on pyydetty majavia viimeksi.
Suku jakautuu Gaprielin jälkeen kolmeen taloon, Korjaan, Jussiin ja Lahtelaan. Nuorin poika Gabriel (s. 1727 – k. 1791) muutti Kotalaan ja hänestä polveutuvat Kotalan,
Särkelän ja osittain Naruskan kylien asukkaat.
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Korja
Korjaa pidetään vanhimpana asuinpaikkana. Gapriel Saijan nuorempi poika Hannu (s.
1724 – k. 1782) jäi asumaan taloon. Hannun poika Pekka (s. 1746 – k. 1813) alkoi rakentaa Lahtelaa. Gapriel (s. 1750 – k. 1813) jäi taloon. Gaprielin poika Iisak Saariniemi
(s. 1789 – k. 1842) meni Tervolan Lapinniemeen ja Hans Törmänen (s. 1795 – k. 1849)
ensin Keminkylään ja sitten Sallaan.
Gaprielin vanhin tytär Anna (s. 1781 – k. 1830) meni naimisiin taloon vävyksi tulleen
Olli Korian (s. 1777 – k. 1852) kanssa. Olli tuli Korjan kylästä vuosisadan vaihteessa.
Kylästä, josta Tuomas tuli 150 vuotta aiemmin. Hänen kerrotaan vaihtaneen maansa
Saariniemen, vaimonsa sukulaisen kanssa.
Olli Korialla oli poika Johan Ylitalo (s. 1824). Hän kulki Norjassa ja oli ilmeisen taitava
kauppamies, kun hänen kohdallaan on merkintä ”rahamies”. Hänellä oli hermovika jonka
takia tärisi ja oli ”jonkin verran velho”.
Vanha tarina kertoo: Kylältä katosi kaksi lasta. Niitä haettiin ja haettiin, mutta ei löytynyt. Lopulta Korjan-Ukko lankesi loveen ja katsoi siellä mihin lapset joutuivat. Noiduttu
lehmä oli lumonnut ne. Ukko sai ohjeet, miten saada heidät pois ja varustautui matkalle.
Hän käveli noin 25 kilometriä pohjoiseen ja tavoitti lehmän lapsineen Jauratustunturin
ja Keppervaarojen välisestä kurusta. Hän riisui itsensä alasti, kuten oli ohjeen saanut
ja niin lapset vapautuivat lumosta ja Ukko sai heidät mukaansa. Siitä lähtien kurua on
sanottu Lehmilaitumen kuruksi.
Toisen kerran oli Ukko matkalla kirkonkylään, kun hän poikkesi Särkelässä yöksi sukulaistaloon. Pani henget heinäkuormaa vartioimaan ja meni sisälle. Talon emäntä meni
illalla antamaan lehmille heinävihkoja. Hän huomasi kuormassa hyviä Maltion heiniä ja
päätti ottaa vähän, mutta tarttui kiinni kuormaan. Tovin kuluttua tuvassa väki havahtui
siihen, että ei sitä emäntää ala kuulua. Ukko säikähti ja sanoi: ”Eihän se piessa mennyt
siihen minun kuormaan”. Meni ulos ja päästi sisarensa henkien pauloista. Ukko tuli tästä
liikuttuneeksi ja lupasi, ettei enää pane vahteja kuormaa suojaamaan.
Johanin vanhin poika Olli (s. 1845) muutti Mukkalaan, Juho Erkki (s. 1848) jäi taloon
ja Antti (s. 1852) osti Jouto-Ollilta Lahtelan ja muutti sinne. Nuorin poika Herman oli
vähätaitoinen. Myös hänen tiedetään olleen velhon vikainen. Nykyisen tien laidassa oli
Kaunisharjun Reetillä paja. Pajalla Herman hoki: ”Tästä ne päättömät hevoset laukkaa”.
Nyt siinä kulkee tie ja autot, nuo ”päättömät” hevoset.
Juho Erkin vanhin tyttö Kreeta Liisa (s. 1873) meni naimisiin Jussin Matti-Heikin
kanssa ja vietiin hevoskyydillä, vaikka talojen väli oli lyhyt. Naimattomana elänyt Junnu
(Juho Erkki) (s. 1880) siirsi osan Korian talosta Tenniön varteen. Olli Heikki (s. 1883)
(Uula) muutti joen toiselle puolelle ja Eino (s. 1890) jäi taloon.
Jussi
Gabrielin vanhimmasta pojasta Johan Saijasta (s. 1717 – k. 1780) alkaa Jussina tunnettu
suku. Tästä alkaen se on merkitty omaksi talokseen. Johanilla oli poika Johan (s. 1740
– k. 1811), joka kuoli Vienassa 1800-luvun alun nälkäaikana, kuten poikansa Hannu (s.
1760 – k. 1811).
Hannun poika Johan (s. 1794 – k. 1850) oli seuraava asukas. Hänen pojistaan Matti
(s. 1826)jäi taloon, Hannu (s. 1834) meni Alimaiseen vävyksi ja Elias (s. 1839) vaaraan
uudistilalle ja nuorin Tuomas (s. 1846 – k. 1899) eli itsellisenä.
Matin vanhin poika Juho Erkki (s. 1861) rakensi Tasalan ja muutti sinne. Nuorempi
Matti Heikki (s. 1868) jatkoi talon pitoa. Hänen poikansa Johan Albin (s. 1895) muutti
Valorantaan ja Matias Ilmari Tenniön taakse. Väinö Ylitalo oli seuraava Jussin isäntä.
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Lahtela
Lahtelan rakentamisen lienee aloittanut Hannu Saijan vanhin poika Pekka (s. 1746
– k.1813). Hänellä oli vuonna 1787 peltoa 1 tynnyrinala ja 2 lehmää, vuonna 1795
3 tynnyrinalaa, niittyjä, hevonen, 5 lehmää ja 10 lammasta. Sallan historia: Pekka Saariniemellä oli edellytykset viljellä peltoja laajemmin, mutta hän oli laiska. Pekka kuoli
Venäjällä nälkäaikana.
Pekan poika Hannu (s. 1774 – k. 1808) kuoli 34-vuotiaana, jätti jälkeensä tyttären ja
pojan, joka kuoli naimattomana. Matti (s. 1778 – k. 1851) jäi taloon kuten myös Pekka
(s. 1779 – k. 1849), jonka poika kuoli lapsettomana ja Erkki (s. 1782 – k. 1839), jonka
poika kuoli nuorena.
Matin poika Matti (s. 1821) jäi taloon, Pekka (s. 1823) rakensi Sarivaaraan Pekkalan.
Mattin poika Matti (s. 1842) muutti Seppälään, Olli (s. 1845) eli Jouto-Olli rakensi vaaraan Ollilan, Juho Erkki (s. 1848) muutti Pekkalaan. Henrik (s. 1853) muutti Kotalaan.
Jouto-Olli myi laajan suvun ja jakojen myötä pieneksi jääneen osuutensa Lahtelasta
sukulaiselleen Korian Antille (s. 1852), joka otti Lahtelan nimekseen.
Antin omistukseen siirtyi myös kaksi osaa Koriasta, joten Lahtelasta tuli jälleen elinkelpoinen. Antin jälkeen Lahtelaa asutti poika Olavi Arvid.
Kerrotaan, että kulkumies, joita siihen aikaan etenkin keskeisellä paikalla olevassa
Lahtelassa liikkui, kyseli vanhalta emännältä Marialta:
– Onko sinulla poronmerkkiä.
– On, Maria vastasi.
– Mikä se on, jatkoi mies utelua.
– Loma ja loukku, kolo ja koukku, oikiasta otettu ja vasempahan pantu.
Niin sai mies vastauksensa.
1800-luku, asutus leviää jokivarsia myöten
Matti Törmänen asettuu kylään
Peuran pyynti vähitellen päättyi ja muuttui poronhoidoksi. Oli paha nälkäaika vuosisadan
alussa ja myös vuosisadan puolivälin jälkeen.
J.F. Thauvòn: ”Tämän wuosisadan toisella wuosikymmenellä oli Kuolajärwellä kowa
aika, joka nykyisen miespolwen mielessä kangastaa riutuwaisena kamalana muistona.
Silloin oli seitsemän nöyrää wuotta peräkanaa. Pellosta ei saatu mitään, metsänriista oli
kadonnut ja kalaa ei saatu ensinkään. Sanalla sanoen silloin oli nuusa (puute) kaikesta
niin suuri ett´ei ennen eikä jälkeenpäin semmoista ole kuulunut. Asukasten täytyi paeta
pois, mikä Wenäjälle, mikä Ruijaan, mikä minnekin. Suuri osa maita jäi silloin autioksi.
Saijalla esim. oli siihen aikaan kolme taloa, joista kaikki asukkaat muuttivat Wenäjälle.
Sinne tuli sijaan uusi asukas Kursusta ja rupesi maita wiljelemään. Tällä jolla oli niin
paljon maata, ruwettiin sen vuoksi maaherraksi kutsumaan. Mutta vihdoin palasivat
entiset asukkaat jälleen ja ajoivat maaherran tiehensä.”
Peuran metsästyksessä oli Thauvónin mukaan lyhyt kukoistuskausi 1840-luvulla:
”..peurojakin löytyi siihen aikaan hywin wiljalta näillä tienoin. Joka kewät hiihdon aikana
käytiin uurtoa ja lumihangen räwähtäessä sai moni peura surmansa uurtomiehen luodin
tahi keihään kautta. Syksyllä lähdettiin taas Perttulin jälkeen porohärkäin ja wetokoirain
kanssa uurtoa käymään, kymmenen peuraa vuodessa joka talolle ei ollut mikään erinomainen saalis. Muistomerkkinä tästä ajasta seisowat vielä liemujen jäännökset. Mutta moni
lukijoistani saattaa kyllä arwella mikä kummitus tuo liemu lienee. Selitykseksi sanottakoon siis, että liemuksi kutsuttiin talli, joka rakennettiin metsään niitä porohärkiä wasten,
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joita tahdottiin pitää saapuvilla, ja joita tarwittiin kaikenlaisia kapineita kantamaan, koska
syksyllä lähdettiin uurtoa käymään.”
Kuolajärveläiset saivat huomattavia rahatuloja Norjan, Venäjän ja Tornion markkinoilta karjan tuotteista (voi, liha, tali ja sarvet), metsälinnuista ja turkiksista.
Ruotusopimus menetti merkityksensä Haminan rauhassa. Asetus ruotusopimuksen
muuttamisesta annettiin vuonna 1879. Aluksi muodostettiin manttaalilukujen mukaiset
väliaikaiset lohkot. Kaikki muu maa jäi valtion hallintaan. Lohkojen rajaus ja pyykitys
alkoi vuonna 1886.
Kuntakokous perusti vuonna 1884 Poronhoitoyhdistyksen ja Saija tuli osaksi Sallan
Pohjoista paliskuntaa.
Kylä leviää jokivarsia myöten, yläpäästä kylää Sarivaaraan, Kuolajokivarteen Poikkilan puolelle.Kylä suomalaistuu, laajenee ja vaurastuu. Lapin kieli väistyy. Viimeinen
kielentaitaja kuoli 1950-luvulla.
Alatalo ja Alimainen
Matti Törmänen (s. 1776 – k. 1850), Kallungista lähtöisin olevaa Kuhmitsan sukua,
muutti Nousulta 1820 ja rakensi Alatalon. Hänellä oli tullessaan pojat Matti (s. 1808
– k. 1892), Tuomas (s. 1805 – k. 1835), jonka poika Matti (s. 1827 – k. 1851) jäi ilman
poikaa ja Johan (s. 1817 – k. 1887), jolla oli vain tyttäriä. Tuomas Matinpoika Törmänen
(s. 1845) muutti poikansa kanssa Kemijärvelle vuonna 1879.
Saijan suku tuli Alataloon, kun vävyksi Johan Matinpojalle tuli Jussilta Hannu Juhonpoika (s. 1834) ja otti nimekseen Törmänen. Törmäsen Matti Matinpojan (s. 1830)
pojat Matti Heikki (s. 1870) ja Johan Erkki (s. 1873) möivät tilan Hannulle. Matti Heikki
rakensi Tennilän ja Jussi muutti Anttilaan.
Hannun kerrotaan päivitelleen naisväen paljoutta:
– Vaadin ja viikko, toisinahan härkä, vaimoa viisi ja Hannun takki hajalla.
Hänellä oli kolme poikaa, Juho Erkki (s. 1863), Ales (s. 1867) Olli Heikki (s. 1871).
Kerrotaan, että Hannu osti pojilleen Alatalon Anttilan Jussilta ja Tennilän Matilta. Alimaisen rakentaja ja rakennusaika on jäänyt hämärän peittoon, mutta se oli myös Hannun
omistuksessa ja kolmas paikka oli Miulus.
Pojat jakoivat paikat arvalla. Juho Erkille tuli Alatalo ja hänestä tuli Alatalon Juhani,
Ales sai Alimaisen ja Olli Heikki Miuluksen. Olli-Heikki ja Ales vaihtoivat taloja, kun
Ales halusi jäkälämaitten ympärille ja Olli-Heikki Alimaiseen. Olli-Heikin poika Sulo
Vilho oli seuraava Alimaisen isäntä.
Juhanin pojista Juho Erkki (s. 1890) eli Alatalon Erkki jäi isännäksi Alataloon, Kaaleppi
(s.1893) rakensi asumapaikakseen Siirtolan ja Väinö Törmälän.
Törmänen Koskela Rantala
Kuhmitsan sukua
Elias Matinpoika Törmänen Alimaisesta (s. 1838) rakensi vaaraan Törmäsen, josta suku
levisi useammaksi taloksi. Poika Matti (s. 1865) rakensi Autiokosken rantaan Koskelan
ja otti sen nimekseen. Koskelan seuraava isäntä oli Matias Kaaleppi (s. 1894).
Olli Heikki (s. 1870) jäi Törmäseen ja hänen jälkeensä taloa asutti Eljas Leander (s.
1893). Juho Erkki (s. 1878) rakensi Rantalan, johon hänen kuoltuaan tuli isännäksi Pekka
Hiltunen.
Tuomas Aleksanteri (s. 1881) asui myös Törmäsessä. Hänen poika Mikko muutti
Vilppulaan. Albert (s. 1883) rakensi talonsa Törmäsen pihapiiriin länsipuolelle. Isojaossa Albertin tila erotettiin omaksi tilakseen ja hän käänsi talon sisäänkäynnin toiselle
puolelle.
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Ylitalo
Mukkalasta tuli Gapriel Saijan l. Kalliskodan jälkeläinen Pekka Särkelä (s. 1829) ja rakensi
Ylitalon. Hänet nimettiin tilan mukaan Saariniemeksi.
Pekalla oli poikia Erkki (s. 1849), jonka poika kuoli naimattomana, Pekka (s. 1860),
joka kuoli lapsettomana, Simo (s. 1863) eli Ylitalon Simppu joka jäi taloon. Simon poika
Oolovi Aukusti muutti Harjuojan tien varteen, Johannes Arvid eli Ylitalon Juntti jäi
isännäksi ja Arvo muutti omaan taloonsa.
Matti (s. 1868) eli Erkkilän Matti muutti Erkkilään ja Olli Fredrik (s. 1870) Kemijärvelle vuonna 1898.
Harjula
Harjulan rakentajasta ja ajankohdasta ei ole tietoa. Essa Kalliainen ja Reeti Vuorijärvi
ostivat puoliksi Kaunisharjun tilan ja ottivat molemman nimekseen Kaunisharjun. Reeti
asettui Kaunisharjun laitaan nykyisen kaupan viereen ja Essa vaaraan lähelle Tasalaa.
Pekkala
Pekka Saariniemi eli Pöyhtäri-Peeri (s. 1823) Lahtelasta rakensi Sarivaaraan Pekkalan.
Hänen vanhimmat poikansa Juho Pekka (s. 1843) ja Matti (s. 1845) menivät Amerikkaan
vuonna 1871. Erkki (s. 1848) rakensi Pekkalan viereen Erkkilän.
Veljenpoika Juho Erkki Saariniemi, eli Pitkä-Erkki (s. 1848) oli Pöytärillä kaverina
Pekkalan rakennustöissä. Hirret kannettiin olalla lähimetsästä. Pitkä-Erkki muutti sitten
itsekin Pekkalaan. Peerin sukua sanottiin Pöyhtärin suvuksi.
Pitkä-Erkin jälkeen Pekkalan isäntä oli Sten Matias Saariniemi eli Tennes-Matti ja
hänen jälkeen poika Uula. Toinen poika Erkki osti Poikkilan puolelta Mattilan ja muutti
sinne. Väinö rakensi Tasalan maalle Viertolan.
Ollila
Pitkä-Erkin veli Olli Saariniemi eli Jouto-Olli (s. 1845 – k. 1907) rakensi Ollilan Pekkalan
viereen. Ollilassa asui myöhemmin Kaaleppi Kuosku Hiljansa kanssa. Nykyään Ollilan
tilalla on vanhan talon lisäksi rivitalo.
Vaarala
Vaaralan rakensi Elias Vaarala (s. 1839) Jussilta. Hänen poikansa Juho Erkki (s. 1871)
lähti Amerikkaan vuonna 1901. Erkin kerrotaan kirjoittaneen myöhemmin, että hän
lankesi loveen ja kävi henkimaailmassa katsomassa Saijaa Vaaran päältä. Eljas Erland
(s. 1885) jäi isännäksi taloon, jonka jälkeen Vaaralan Iso-pirtti jäi asumattomaksi. Kalle
Eino (s. 1889) muutti Kirkonkylän tien varteen Sarilammen sivulle.
Seppälä
Matti Seppälä (s. 1842) Lahtelasta rakensi Seppälän. Kelloselästä tuli Vieri-Matti vävyksi
ja isännäksi, jonka poika Kalle asui taloa myöhemmin.
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Erkkilä
Pöyhtäri-Pekan poika Erkki Saariniemi (s. 1848 – k. 1893) rakensi Erkkilän. Hänen poikansa kuolivat nuorina. Kerrotaan, että Erkkilä jäi Hilda tyttären omistukseen ja nuorin
tyttö Aino meni naimisiin Matti Suutarin kanssa. Amerikkaan lähtiessään Hilda kauppasi
Erkkilää Matille, mutta hän ei huolinut, joten Hilda möi tilan Kemi Oy:lle.
Ylitalosta Matti Saariniemi (s. 1868) oli myös Amerikkaan lähtökuumeessa ja myi
osuutensa puolet Ylitalosta Kemi Oy:lle. Veli Simo vastusti lähtöä eikä halunnut yksin
jäädä hoitamaan vanhempia. Niinpä Matti vuokrasi Kemi Oy:ltä Erkkilän pellot, niityt
ja rakennukset. Hänestä tuli Erkkilän Matti. Matin pojat Väinö ja Veikko asuivat Erkkilässä, kunnes Väinö rakensi Kurkikuusikkoon Ylimäisen ja Veikko rakensi Lehmilammen
talon, joka poltettiin heti sodan alettua. Vanha paikka jäi Saulille, joka kaatui sodassa
vuonna 1941.
Tasala
Juho Erkki Ylitalo (s. 1861) Jussilta rakensi Tasalan ja kerrotaan, että se kesti kymmenen
vuotta.
Pojista Matias Albertti (s. 1886) kuoli lapsettomana. Olli Heikki (s. 1887) asui Tasalassa ja Juho Erkki (s. 1892) eli Tasalan Erkki oli isäntä. Myös Jalmari Aukusti asui
Tasalassa.
Uutela
Essa Kalliainen, joka oli ottanut nimekseen Kaunisharjun tilan mukaan, rakensi Uutelan.
Hänen jälkeensä tilalla asui poika Jalmari.
Näkölä ja Poikkila
Näkölässä asui Pekka Sarivaara eli Näkö-Pekka ja Poikkilassa hänen veljensä Kalle Sarivaara eli Poikki-Kalle. Pekkalasta tuli Poikki-Kallelle vävyksi Eemil Saariniemi eli
Poikkilan Eemeli. Näkölän taloa ei rakennettu uudelleen sodan jälkeen.
Metsänvartijan tila
Vaaraan perustettiin Vaaralan Törmäsen ja Rantalan väliin metsänvartijan tila Saarivaara, jota asutti ensin Juho Pekka Onkamo. Vuonna 1902 metsänvartijaksi tuli Paltamosta
Juho Moilanen. Hänen jälkeen tila jakaantui kolmeen osaan. Kantatilalle jäi Aarne,
toisen osan osti vävy Janne Laine ja kolmannes meni pakkohuutokaupassa Kemijärven
Talouskaupalle.
Anttila ja Tennilä
Anttilan rakensi Pitkä-Hermanni eli Hermanni Anttila. Jussi Törmänen muutti Anttilaan myytyään osuutensa Alatalosta ja velipoika Matti rakensi Tennilän.
Tarina kertoo, että Anttilan Jussi ja Tenniläinen olivat kerran niityllä ojankaivussa
tekemässä vesilaskua kun Anttilan Jussi tuumasi toiveikkaana:
– Kun me saamma tämän niityn valmiiksi, sillä elää ainakin 100 lehmää.
– Mitä tyhyjää, pirun paskaa 150, vastasi Tenniläinen.
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Miulus
Ales Miulus rakensi Miuluksen vuosisadan lopulla.
1900-luku talvisotaan saakka
Tukkityömaat ja muuttoliike etelästä
Metsien hakkuut alkoivat 1900-luvulla. Tukkiliikkeen mukana tuli työväenaate. Saijalaisia osallistui kansalais- tai vapaussodan vähäisiin taisteluihin venäjän puolella, Muurmannin Legioonaan ja Läskikapinaan. Kyläläisiä muutti Amerikkaan ja Venäjälle.
Kiertokoulua käytiin Ylitalossa opettaja Usvalan johdolla. Usvala rakensi talonsa
Usvalan mäelle. Kyläkoulu perustettiin 1927. Koulua käytiin ensin Alatalossa. Hirsinen
koulurakennus valmistui 1930-luvulla hieman erilleen kylästä Kolsanharjun kupeeseen.
Ensimmäinen opettaja oli Salli Salonen, joka opetti 1960-luvun puoliväliin saakka.
Alimaisessa oli rajavartio 1920-luvulla. Vartiolta johti puhelinlinja vaaran kautta
Sallaan. Kyläläisten ja rajamiesten välit eivät olleet kovin hyvät, koska sotilaat hajottivat
esimerkiksi nurkkatanssit, jos sellaisen havaitsivat.
Rajavartijaksi tuli Kallioisen Eemeli Tampereen seudulta Kurtin kylän vartiolle. Hän
joutui eroamaan vartiostosta, kun otti vaimon Kurtilta Laitilasta. Ei sellaista rajamiehille
sallittu. Eemeli tuli Saijalle metsänvartijaksi Juho Moilasen jälkeen. Myös Kuitunen oli
rajamies. Hän otti Lahtelasta vaimon ja rakensi talon Lahtelan maille.
Siirtola ja Törmälä
Alatalon Erkin pojista siirtyi Kaaleppi Siirtolaan ja Väinö Törmälään.
Tulokkaat rakentavat uusia taloja
Kylään muutti uusia asukkaita savotoiden myötä ja uusia taloja syntyi nopeaan tahtiin.
Kolsanharjun laitaan rakennettiin Paldanin talo. Iivarin Senja piti Senjalassa kuppilaa.
Tiihonen asui ensin Kilikkalan mäellä ja siirsi talon sitten nykyisen Jaakkosen paikalle,
jota sittemmin kutsuttiin Kilikkalaksi. Räisäsen Aukusti rakensi Räisälän, Sulasalmen
Pekka eli Kolomos-Pekka nykyisen Nevalan paikalle. Hänen poikansa Kalle rakensi talon
Kuitusen lähelle harjun laitaan ja Anselmi Arolaan Tenniön varteen. Suutarin Matti
rakensi Suutarisen ja Miuluksen maille rakennettiin Kivelä. Juho Hernekoski rakensi talonsa Harjunpäähän, Johannes ja Elina Leinonen Pekkalan viereen ja Saariniemen Väinö
Viertolan Tasalan maille. Räisäsen Erkki rakensi talonsa Kallioisen viereen ja Särkelän
talo Haarala tien haaraan. Karppisen Yrjö rakensi talonsa Tenniön taakse vastapäätä
Kuolajokisuuta, Jussin Ilmari Tenniön taakse ja Vaaralan Eino kirkonkylän tien varteen,
Korjan Onni hiukan kauemmaksi joesta. Erkkilästä Väinö rakensi Ylimäisen ja hänestä
tuli Ylimäisen Väinö, Miulus Uula Ojalan mäelle Ojalan. Laine Jannen talo ehti juuri
talvisodan kynnyksellä valmiiksi, samoin Saariniemen Veikon talo Lehmilammella, kuten
myös Korian Junnun talo Tenniön varteen. Ikäläinen asui Vierelässä Miuluksen puolella,
Nevala lossituvalla ja Moilanen Metsänvartijan tilalla.
Läskikapinalaisten karavaani kulki 4.2.1922 Saijan kautta. Saijan vartiolta lähti kolme
miestä hevosella tarkastamaan rikkoontuneita puhelinlinjoja. He törmäsivät Jahvetti
Moilasen johtaman läskikapinan nimellä tunnetun Pohjolan Punaisen Sissipataljoonan
hiihtäen edenneeseen kärkivarmistusosastoon.
Osasto pidätti heidät ja sai tiedot Saijan vartion muusta vahvuudesta ja kahden muun
miehen pidättäminen sujui kivuttomasti. Vartion miehiltä sissit saivat tietää Sallan rajakomppanian vahvuuden kirkonkylässä. Saijalta mies- ja hevoskaravaani jatkoi Mukkalan
ja Raatikkan suuntaan saapuen kovassa pakkasessa iltamyöhään Kotalaan.
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Tie Sallaan tehtiin 1930-luvun alussa. Myöhemmin sitä jatkettiin Savukosken suuntaan. Kolsanharjun leikkauksella vuosina 1933–1935 maata siirrettiin käsipelissä, kottikärryillä ja hevoskolakärryillä. Ajomiehille annettii peltilappu purkupaikalla, jota vastaan
kasööri teki tilin. Työmaan mestari Peltoniemellä oli kylän ensimmäisiä polkupyöriä.
Lossin rantaan rakennettiin höyrysaha (pyörösaha) ja mylly. Tukit nostettiin ”ransportilla” konevoimin joesta. Alimaisen kohdalla Kuolajoen takana oli tervahauta. Hiilimiiluja, pajan tarpeita varten on kylässä ollut useita.
Myllyojassa on ollut mylly, mutta ei tiedetä milloin se on purettu. Vesi ei ilmeisesti
riittänyt. Sitten mylly tehtiin Patokosken niskaan Kuukkumaoja suuhun. Vesi ei siinäkään riittänyt ja se purettiin. Ylemmäksi, päivän venematkan päähän, rakennettiin
Karhuojan suuhun Karhumylly ja sauna, jossa myllyssä kävijät yöpyivät. Vieri-Matissa
oli käsikivet, joilla pula-aikana pieniä eriä jauhettiin. Silloin leipään oli lisättävä pettua
ja olkea ja se oli paistettava pannussa kun se ei muuten pysynyt koossa.
Kaupparakennukset olivat Myllyojan suussa, yksityinen kauppa nykyisen Vaaranlenkin haarassa ja Osuuskauppa ojan toisella puolella. Senja Iivari piti kuppilaa talossaan ja soitteli rammarilla. Hän oli hyvä leipuri. Kävi kauppaamassa pullia talvella
savotoilla. Häntä sanottiin sapekkaaksi naiseksi. Isonjaon aikana muualta tulleet ojurit
(ojan kaivajat) tapasivat käydä Senjan kuppilassa. Syntyi kylän keskus kauppoineen ja
kuppiloineen.
Myöhemmin kaupat 1930-luvulla siirtyivät maantien Kaunisharjun laitaan lähelle
maantietä, Silforsin talo nykyisen kaupan viereen.
Yksityiskaupan pitäjiä olivat Pekka Nevalainen, Aukusti Silfors ja Reetrikki Kellokumpu. Osuuskaupan hoitajia olivat Leander Mustonen, Pauli Pikkuvirta ja Aimo
Katainen.
Pekka Nevalainen oli kulkenut paljon Venäjällä. Hän kirjoitti raamattua uusiksi, mutta
käsikirjoitus ei kelvannut kustantajille. Pekkaa takasivat Moilasen Aarne ja Jaska sekä
Törmäsen Ales ja menettivät siten tilansa Kemijärven talouskaupalle.
Silforsin vaimo oli hieno helsinkiläisnainen pitsivaatteineen. Silfos osti Ford-auton,
jolla kuljetti tavaraa ja kyyditsi ihmisiä. Väkeä oli auto täynnä, ihmisiä seisoi astinlaudalla
ja istuipa yksi kerran konepellilläkin.
Vuonna 1934 oli suurtulva. Kuituseen pääsi veneellä ja osuuskaupan portaisiin pantiin vene kiinni. Maltiolta karkasi puutavaraa suoraan Huutoaavan yli Tenniölle.
Rahtia soudettiin veneellä Sallasta. Kuormaa piti ottaa 800 kg.
Ennen sotaa Saijan kylän pirtit olivat suuria, suurimmillaan 10 m leveitä ja 20 m
pitkiä. Tasalan jälleenrakennusaikaista rakennusta on laajennettu kahteen kertaan, mutta
vieläkin talo mahtuisi ennen sotaa olleen rakennuksen sisään.
Joissakin asuinrakennuksissa oli kuisti. Pihapiireissä oli runsaasti kaikenlaisia rakennuksia: navetta, talli, puoji, riihi, aitta, tollia ja sauna.
Pellot oli aidattu elukoilta. Kasvatettiin ohraa ja joskus ruista ja tietysti perunaa ja
naurista. Kerrotaan kolmekymmentäluvulla kasvatetun vehnääkin. Kun pellon kasvu
heikkeni, käytettiin sitä heinällä. Heinät niitettiin jängiltä ja jokivarsista, joita Saijan
ympärillä on paljon. Vilja- ja ruoka-aitat oli rakennettu tolppien päälle, etteivät niihin
päässeet hiiret, eikä talvellakaan lumi yltänyt lattioihin. Viljaa täytyi olla aitassa useamman vuoden tarpeisiin, koska huonona kesänä ei sitä saatu lainkaan. Siemenviljaa oli
oltava yli muiden tarpeitten.
Maito pantiin lämpimänä viilipyttyyn. Siihen sekoitettiin pohjapiimä ja nostettiin
hyllyille piimimään. Pintaan nousi kerma eli viili, joka kuorittiin ja pantiin kirnuun.
Kirnussa kermasta survottiin rapuskaa, jota talon väki käytti. ”Lujaa voita” tehtiin vaivaamalla rapuskaa siihen tarkoitetulla työkalulla. Suolattu voi säilyi hyvin kellarissa.
Sauna oli sijoitettu sivummalle paloturvallisuuden vuoksi kuten myös paja, joita
kylässä oli muutamia. Seppää sanottiin myös rautioksi.
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Lähteet: Kyläläisten työryhmätyö ja Ruuben Saijan, Hannes Saariniemen, Martti Törmäsen,
Anni Särkelän ja Uuno Paldanin haastattelu, Sallan historia Hannu Heinänen, Suomen
historia Eino Jutikkala, Kauko Pirinen, Isät Meidän itään päin Paavo Hautala, Pekka Sallan
ja Erkki Koiviston sukututkimukset, Saijan koulun historiikki.
Alla olevassa kuvasarjassa on kuvattu Saijan kylän asutuksen kehittymistä 1600luvulta talvisotaan asti. Taustakarttana Seutukartta, Genimap Oy. Lupanumero
L4659/02.
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Alla olevissa kartta- ja ilmakuvaotteissa on pyritty esittämään kylän kehitystä ja
maiseman muutoksia Korjan talon ympäristössä. Viimeisenä oleva osayleiskaavaote
kuvaa kylän maankäytön tulevaisuutta.

Kartta Saija–Pulkkaviita osayleiskaavasta, kuva venytetty viistokuvaksi. Lähde: Saija–Pulkkaviita osayleiskaava, Seitap Oy
2001.
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4.5

Saijan Isojako
Erkki Yrjänheikki
Maanmittausinsinööri Reino Ritvalan suururakka Saijalla,
Kuolajärven suurimmassa jakokunnassa
Saijan kylän maankäyttöön on ratkaisevalla tavalla vaikuttanut Isojako, joka saatiin
valmiiksi vuonna 1935. Isojaossa määriteltiin valtiolle kuuluvan ja yksityisen maan
rajat pitäjän alueella ja jakokunnittain kunkin tilan tilukset isompina järkevämpinä
kokonaisuuksina kuin aikaisemmin käytössä olleet peltotilkut. Tilusten uudelleenmäärittäminen oli suuri ja ongelmallinen urakka, jonka rohkeasti ja taitavasti kyläläisten kanssa keskustellen vei päätökseen Karjalan Kannaksen Perkjärveltä kotoisin
ollut maanmittausinsinööri Reino Ritvala.
Isojaossa määriteltiin myös yhteiset alueet, kuten venevalkamat, soran-, hiekan- ja
savenottopaikat sekä muurikivien ottopaikka Sarivaaraan sekä lukematon määrä tieoikeuksia. Melkein kaikki nämä paikat ja tiet ovat edelleen aktiivisessa käytössä. Maisemasuunnitelman alueella Kaunisharjulla kylätalon vierellä oleva hiekanottopaikka
on rauhoitettu jo vuosikymmeniä sitten yhteisellä sopimuksella ja savenottopaikat
ovat jääneet rauhaan, kun savea ei ole enää tarve nostaa. Kyläteihin on jälkeenpäin
tehty vain pieniä muutoksia oikomalla niitä suorempia maastoja myöten.
Saijan isojako
Oulun maanmittauskonttori määräsi Ritvalan jakamaan Saijan jakokuntaa. Apulaisina toimivat maanmittausauskultantti Bror Fernelius sekä vanhemmat maanmittausharjoittelijat Pauli Pulkkinen ja Einari Tönkyrä.
Pitäjän suurin, noin 18 000 hehtaarin suuruinen Saijan jakokunta, johon kuuluivat
myös Mukkala, Raatikka, Särkelä, Kotala ja osittain Naruska, oli Ritvalan monivuotisen urakan päätyö. Hän lienee käynyt Saijalla ensimmäisen kerran heinäkuussa 1932
ja tiedusteli elokuussa kuivatukseen sopivia soita helsinkiläiseltä tunnetulta suotutkijalta maisteri Erkki Kiviseltä. Kivinen oli tutkinut Kuolajärven soita jo aiemmin.
Kuolajärven pitäjän lohkokunnan rajainkäynti sai lainvoiman 28.9.1932, jonka
jälkeen voitiin aloittaa isojaot jakokunnissa. Vuoden 1933 heinäkuussa Ritvala pyysi
Oulun läänin maaherraa nimeämään julkiset asiamiehet Saijan jakokunnan isojakoon
koko vuodeksi. Jakokunnan esimiehenä toimi Arvid Erkkilä Kotalasta.
Työpäivä alkoi aamukuudelta ja päättyi iltamyöhällä. Maastossa liikuttiin jalkaisin ja veneellä. Raskaiden maastotöiden jälkeen illalla odottivat mittavat paperityöt.
Kirkonkylälle Ritvala huristeli Chervolet-autollaan. Hän merkitsi päiväkirjaansa
10.9.1934 ”Jyvitystä tehtiin Ylitalo n:10 höyteillä”.
Tilalliset halusivat suokuivatuksia
Kivinen oli jo 1920-luvulla löytänyt useita kuivatukseen soveltuvia kohteita. Ritvala
kävi tiivistä kirjeenvaihtoa Perä-Pohjolan maanviljelyspiirin maanviljelysinsinööri
Väinö T. Heinosen kanssa, joka myös oli jo aiemmin kuivattanut soita jakokunnan
alueella.
Ritvala kirjoitti 10.10.1934 Heinoselle aloittaneensa Kaita-aavan punnituksen. Huhtikuun lopulla 1935 hän kertoi punninneensa noin 450 hehtaaria suota, Kaita-aavalta,
Lammasojanaavalta, Putaanniskanaavalta ja Särkiaapa II:sta ja pyysi Heinosta aloittamaan kuivattamiseen tähtäävät tutkimustyöt. Hän pyysi lisäksi Heinosta Saijalle
kertomaan valtion avustuksista kuivatuksiin. Kuivatukset koettiin tuiki tarpeellisiksi,
sillä isojaossa jotkut talot menettivät läheiset syysheinäniittynsä. ”Sopiva ajankohta
olisi 17.8.1935, koska talollisille sopii lauantaipäivä parhaiten heidän ollessa viikolla
heinämatkoilla”, kirjoitti Ritvala Heinoselle, joka lupasi tulla mainittuna päivänä.
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Särkelän Särkiaavan kuivatus kytkeytyy historiaan siten, että vuonna 1938 sieltä
löytyi ojankaivutöissä Suomen vanhin suksi.
Saija first snow in the field
Ritvala innostui Kuolajärvellä opiskelemaan englannin kieltä. Hän lähetti Lontoon
yliopiston ilmoitustaululle lapun, jossa toivottiin opastusta englannin kieleen.
Kesällä 1935 saapui Viipurin asemalle nuori mies nimeltään Cyril Barker, jonka
kanssa Ritvala ajoi läpi Suomen Kuolajärvelle. Barkerin avustamana hän opiskeli
englantia ja kirjoitti Saijan kokemuksiaan päiväkirjaansa englanniksi. ”Saija first
snow on the field”, kirjoitti hän 19.10.1935. ”I lived in Lahtela. Very good to sleep.
Not horse!”.
Ehdotusjakoon vähän muutoksia
Isojako eteni ripeää vauhtia. Ehdotusjako valmistui 13.5.1935. Ehdotusjakokokouksessa sovittiin, että rajalinjoilta kaatuvat puut myydään yhteismyynnillä, sillä puista
saadaan tällä tavoin parempi hinta. Sovittiin, että ”kaikki puut luetaan rakennuksista
ja muiden kassasummien päälle vedämme viivan, koska puita alle 6 tuuman ei nytkään metsätileissä huomioida”.
Kaksi päivää myöhemmin Ritvala ilmoitti Tönkyrälle ehdotusjaon menneen läpi
”vähäisin muutoksin”. Bror Fernelius aloitteli töitä maan ollessa vielä lumen alla ja
vedätti kivet sellaisille paikoille, joihin se on kesällä vaikeata.
Heinäkuun lopulla Ritvala pyysi jakokunnan esimiestä nimeämään kaksi uskottua miestä metsänlukuun, joka etenikin loppusuoralle jo syyskuun puolivälissä.
Fernelius kirjoitti Ritvalalle töiden kestävän korkeintaan 3–4 päivää ja tiedusteli,
mitä hän sen jälkeen tekee. ”Saattakaa loppuun riitapaikkojen katselmus ja tehkää
niittytileistä yhteenveto. Tulen Saijalle 6.10.1935 ja suoritan tarpeelliset paalutukset”,
Ritvala vastasi.
Loppukokous Matias Raatikan talossa
Isojaon loppukokoukseen kokoonnuttiin 9.12.1935 Matias Raatikan pirttiin. ”Olen
päättänyt Saijan jakokunnan isojaon 9 p:nä joulukuuta 35 antamalla siitä valitusosoituksen ja ovat toimitusmiehet mm. päättäneet, ettei valtiolla ole määrämittapuihin 6
x 22 sm enempiä oikeuksia...”, kirjoitti Ritvala maanmittauskonttorille 18.12.1935.
Viimeinen työpäivä alkoi aamuviideltä ja päättyi puoli kymmeneltä illalla. ”Juhlimme olemassaoloamme Sallassa 1928–1935 pienellä rommilla. 7 vuotta! Very intresting
time. My best thanks for all!”. Suuri urakka, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle
tulevaisuuteen, oli saatu päätökseen.
Saijan lohkon hakkuu kyläläisten kertomana
Saijan lohkon hakkuu oli talvella 1934. Metsänhoitolautakunnan leimaamat yli 9
tuumaa olevat määrämittapuut ajettiin Sappalampien takaa Kolsanharjun yli. Harjua ja Sikkiölampien välistä kumparetta leikattiin lapiopelissä, jotta raskaat kuormat
saatiin Tenniön varteen. Sikkiölammin ja Sappalammin kämppä sekä Renttimäselän
puolella hetteen lähellä ollut kämppä olivat 10 hevosen kämppiä.
Kemin Oy otti Ylitalon asuinrakennuksen käyttöönsä ruukin pirtiksi. Otti omansa, kun Erkkilän Matti oli sen heille myynyt. Talonväen oli siirryttävä peremmälle.
Työnjohtaja Edvard Väisänen toi omia miehiään, ”yhtiön pankapäitä”, panemaan
työt alkuun. Kemi-yhtiö laittoi oman kaupan Ylitalon riiheen. Se oli Kosteen kauppa
Pelkosenniemeltä. Yhtiö takasi asiakkaat, sillä siitä oli työmiesten ostettava tavarat.
Ylitalossa oli niin kova kuhina, että pojilta jäi koulun käynti siltä talvelta.
Saijan lohkon hakkuun jälkiä näkyy Sikkiölammen ja Sappalammen leikkauksissa.
Sikkiölammen kämppä oli vielä sodan jälkeen asuttavassa kunnossa ja raunio näkyy
vieläkin.
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Lähteet: Teksti perustuu Erkki Hautalan ”Ritvalan paperit” juttusarjaan Koillis-Lappi lehdessä, kyläläisten haastatteluihin ja keskusteluihin

4.6

Sota-aika
Erkki Yrjänheikki
Talvisota
Kansakoulun keittäjä oli juuri saanut hernekeiton valmiiksi, kun tuli käsky mennä kotiin.
Evakkoautot olivat tulossa. Soppa jäi keittolan pöydälle.
Venäläiset joukot saavuttivat Kotalan 10. joulukuuta 1939. Suomalaiset viivyttivät
vihollisen etenemistä ja polttivat kyliä, jotta vihollinen ei voi käyttää hyväksi rakennuksia.
Venäläiset etenivät Kuoskuun 12. joulukuuta ja jatkoivat eteenpäin Savukoskelle ja siitä
edelleen Pelkosenniemelle. Pelkosenniemeltä venäläiset pakenivat 18.–19. joulukuuta
käytyjen taistelujen jälkeen pakokauhun vallassa Raatikkaan.
Suomalaiset saapuivat Saijalle Tenniön lossille iltapäivällä 23. joulukuuta. Jouluaattona työnsivät suomalaiset etumaiset varmistukset Patokosken harjun (Tenniön mutka)
ja Lehmilammin tasalle. Oikean sivustan suojaksi asetettiin polttamatta jääneeseen Suutarin taloon kenttävartio Hattu Kuolajoen länsipuolelle. Jouluyönä kolmimiehinen partio
tapasi vahvan vihollisosaston Mukkalassa.
Suomalaisten joukkojen pääosa saapui Saijalle 25.12. ja ryhmittyi puolustukseen
linjalle Kaksuopajanaapa–Lehmilampi–Patokosken harju. Suomalaiset majoittuivat aluksi polttamatta jääneissä saunoissa, riihissä ja nuotiolla paljaan taivaan alla kovassa
pakkasessa. Esikunta asettui polttamatta jääneeseen Korian Junnun taloon (nykyään
Ovaskainen). Siihen sijoittui myös joukkosidontapaikka. 29.12. joukot saivat pahvisia
telttoja asumuksiksi.
Saijan pääasemat konekivääri-, it-konekivääri- sekä heitinpesäkkeineen sijoitettiin
Kolsanharjulle kahta puolta Kuolajokea ja maantietä. Myöhempi tykkien tuliasema tuli
lossin pohjoispuolelle Tenniön taakse. Tien suunnassa oli Ukonlamella etuvartio Jänkä ja
Patokoskella kenttävartio Suomi. Varmistusladut olivat kahdessa syvyydessä. Taistelut
jatkuivat ja rintama vakiintui Mukkalanjärven luoteispäähän.
Uusilla joukoilla vahvistettujen Neuvostojoukkojen toiminta Saijalla sodan viimeisinä
viikkoina oli vilkasta. Tappioita kärsivät myös suomalaiset. Rauhantulopäivän aamuna 13.maaliskuuta venäläiset kiersivät Hatun länsipuolelta kohti Nousua. Suomalaiset
saartoivat osaston, mutta rauhan tultua klo 11 ja tulen lakattua heidät päästettiin pois
varmasta tuhosta.
Kyläläiset vietiin evakkoon Ylitorniolle. Sieltä heidät siirrettiin huhtikuussa Sodankylään ja sitten osa tuli oma-aloitteisesti Pelkosenniemelle.
Välirauha
Välirauhan aikana rakennettiin Salpalinjan tankkiesteet Kolsanharjun leikkaukseen ja
Ukonlammen kohdalle Mukkalaan sekä juoksuhaudat ja korsut Kukkuraan. Kolsanharjun
leikkauksessa estekivet asetettiin puisten telineitten päälle molemmin puolin tietä. Siitä
ne olisi ollut helppo kammeta tielle tarpeen tullen. Harjun kylkeen kylän kohdalle kaivettiin kanava, josta tankin olisi ollut vaikea päästä harjun laelle. Salpalinjan rakenteista
suunnittelualueella näkyy juoksuhautoja, yksittäisiä poteroita, kasaan painuneita korsuja,
tykkiasemia ja kaivanto harjun kyljessä.
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Jatkosota
Kesäkuussa 1941 saapui Sallaan saksalaisia joukkoja. Saijalla saksalaisten esikunta oli
Palossa. Osa kyläläisistä palasi Saijalle, kun saksalaiset olivat vallanneet vanhan Sallan
kirkonkylän. Jatkosodan aikana kylä osittain jälleenrakennettiin. Osa rakennuksista valmistui ja osa jäi hirsikehäksi.
Venäläiset partisaanit räjäyttivät Tenniön sillan tukipilareita aamuyöllä kesällä 1942.
Hyökkäys epäonnistui ja tuhot olivat vain vähäiset. Saksalaiset kokosivat kyläläiset seuraavana aamuna keskikylältä ja vaaranperältä sillankorvalle, jonka ympärillä sotilaat
vartioivat. Epäilivät heidän olleen mukana hankkeessa.
Tilanne laukesi, kun Eino Vaarala pääsi puhelinyhteyteen Sallan komendantin Tauno
V. Mäen kanssa. Mäki saapui paikalle, selvitti tilanteen ja kyläläiset vapautettiin.
Partisaaneista oli kyläläisillä useita havaintoja. Milloin tuli vastaan outo latu, milloin
havaittiin venäläinen sotilas tai joku muu outo tapahtuma. Oli syytä pelätä, milloin laukauksia alkaa tulla. Venäläiset ottivat yöllä 24.–25.2.1943 vangiksi Johannens Paldánin.
Hän palasi vankien luovutuksessa.
Saksalaisjoukkojen jälkiä näkyy Palossa, Aukeanseljän- ja Laukkuvaarassa.
Lapin sota
Saijalaiset lähtivät evakkomatkalle kesällä 1944 saksalaisten sotilaitten jaloista ensin
Kemijärvelle ja sitten Kälviälle ja ottivat mukaan välttämättömät vähäiset tavarat. Karja
kuljetettiin taluttamalla Sallan vanhalle kirkonkylälle rautatieasemalle. Suomi irrottautui
sodasta ja aselepo Neuvostoliiton kanssa astui voimaan 4. syyskuuta 1944.
Suomalaiset ja saksalaiset joukot eivät käyneet taisteluja Lapin sodassa Sallan alueella.
Siitä huolimatta tuhosivat saksalaiset perääntyessään totaalisesti asutuksen puhelinpylväitä, siltoja ja rumpuja myöten. Perääntyessään saksalaiset myös miinoittivat tiet.
Saijan asutuksesta jäi jäljelle Ylimäisen 1920-luvulla rakennettu savusauna, joka yhä
on käyttökunnossa ja kaksi keskeneräistä hirsikehää. Myös Lahtelan navetan tiiliseinät,
joiden sisälle uusi navetta rakennettiin, jäivät pystyyn. Vanha rakennettu ympäristö
tuhoutui siten kokonaan, vain kylätiet ja peltoaukeat jäivät entiselleen.
Lähteet: Sallan historia Hannu Heinänen, Isät Meidän Itää päin Paavo Hautala, haastattelut Hannes Saariniemi
4.7

Jälleenrakennus
Erkki Yrjänheikki
Kevättalvella 1945 ensimmäiset asukkaat kävivät tutkimassa tilannetta kylässä hiihtäen
hangen selässä. Kaikki oli tuhottu. Ensimmäisinä kesällä 1945 Saijalle tulivat Sulasalmen
Anselmi ja Olga. Tennes-Matti (Sten Matias Saariniemi, 63 vuotta) tuli poikansa Uulan
kanssa elokuussa ja asettui asumaan Erkkilän kellariin. Nuorempi poika, 18-vuotias Hannes, käveli Kursusta Kelloselkään ja jatkoi sieltä lastiveneen soutajana yön aikana Saijalle.
Perillä löi Tennes-Ukko viikatteen käteen ja sanoi: ”Alappas niittelemään”. Ensimmäisenä
he tekivät saunan, jossa kylvettiin ja asuttiin, hirret olalla kantaen.
Ukko lähti Uulan kanssa Pohjanmaalle hakemaan tavaroita ja elukoita sekä muuta
perhettä. Hannekselle tuotiin sana, että on mentävä veneellä Savukoskelle vastaan. Hän
souti yhdellä istumalla perille. Ukko talutti Sussu-Vapun (Susanna Valpuri, Matin vaimo) kanssa hevosen ja muut elukat maita myöten. Uula ja Hannes sauvoivat raskaasti
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lastattua venettä. Kolmantena päivänä Hanneksen lähdöstä he olivat kotona. Välillä he
yöpyivät tulilla.
Pikkupirtin puut he ottivat mustan maan aikana Sorroinpalosta ja uittivat Kuolajokea
pitkin Renttimäkoskelle. Sen jälkeen oli vuorossa eläinten suojan rakentaminen.
Myöhemmin syksyllä tuli vielä moni kyläläinen ja alkoi ripeästi jälleenrakentaa. Ajatuksissa oli myös uusien peltojen raivaus. Tavarat tuotiin kesällä veneellä Kelloselästä tai
Savukoskelta ja talven tultua Kelloselästä vanhaa Kellontietä pitkin.
Kuitusen Tatu ajoi syksyllä hevosella Harjuojantietä, kun panssarimiina laukesi kolakärryn rattaan alla. Tatu silpoutui kappaleiksi. Jäänteitä löytyi maastosta ja puiden
oksilta. Hevonen oli lopetettava. Myöhemmin keväällä Kotalasta Johannes Salla tuli heinänhakuun Vittajängältä. Hän seisoi aisojen päällä, takanaan heiniä täynnä oleva häkki.
Miina laukesi rattaan alla, lähellä paikkaa, missä Tatu ajoi miinaan. Aisat katkesivat ja
Johannes kuoli. Haavoittunut hevonen laukkasi Kotalaan, jossa se lopetettiin.
Talvella oli Kuutsimännikössä Tenniöjoen yläjuoksulla jälleenrakennuspuusavotta
seitsemän hevosen porukan voimin. Joen auettua puut uitettiin lossinrantaan, jossa
höyrysahan paikalla oli ensin kaksi ja seuraavana kesänä neljä kenttäsirkkeliä työntekijöineen. Oli paljon nuorta väkeä, puutetta kaikesta, mutta töitä riitti kynnelle kykeneville.
Tunteja ei laskettu.
Kevättalvella tuli lisää kyläläisiä kotikonnuilleen katselemaan paikkoja. Yöllä hangen
selässä hiihtivät Kellontietä Pekkalaan, jonka pikkupirtti oli ensimmäisenä vastassa. Sinne
lämpimään menivät nukkumaan. Eräänä aamuna tuvasta heräsi 18 ihmistä lattialta,
kuin sillit purkissa.
Yhtiöiden hakkuut alkoivat Kuutsimännikössä ja jatkuivat Pulkkaviidassa, Rovanopassa ja Kerekkäojan suussa, Laukku-, Aukeanselän-, Rita- ja Petäjävaaroissa, Tarpomoivassa
sekä Latvavaarassa ja laajenivat Savukosken puolelle.
Lossinrannassa oli uiton tukikohta, sauna ja venesuoja sekä vastuupuomi. Yläjuoksun
puolella oli kelulla toimiva kielipuomi, joka suljettiin kun lossia tarvittiin, jotta tukit eivät
olisi lossin tiellä.
Venäjän puolelle jäi noin 15 000 poron laidunmaat. Uusi esteaita oli rakennettava.
Harkittiin Pohjoispalkisen liittämistä Kemi-Sompioon, mutta siitä luovuttiin.
Jälleenrakennusaikana oli kolme kauppaa: Osuusliike Sallan, Koilliskuntain osuuskaupan ja Peterin kauppa. Posti oli aluksi Alatalossa ja sitten sitä hoiti Siviä Särkelä.

4.8

Vanha rakennuskanta
Alueen rakennuskanta on muutamaa yksittäistä rakennusta lukuun ottamatta sodan
jälkeen syntynyttä. Saijan kylällä on useita onnistuneesti toteutettuja jälleenrakennusajan pihapiirejä. Eteenkin jälleenrakennusajan navetoista Saijalla on monta onnistunutta esimerkkiä. Pihapiirit on rakennettu peltoaukeiden korkeimpia harjanteita
myötäillen. Pihapiirit on perinteisesti säilytetty avoimina, korkeintaan ”kotikuusi
ja pyhäpihlaja” on istutettu pihapiirin merkiksi. (Saija–Pulkkaviita osayleiskaava,
Seitap Oy 2001, s. 19)
Saijan jälleenrakennustalot ovat ullakkohuoneellisia hirsitaloja, pärekattoisia punamullalla maalattuja. Sekä katto että seinät on monissa rakennuksissa myöhemmin
peitetty ja rakennusta muutettu, osassa jopa ullakko purettu. Pihan laidalle rakennettiin ensin pikkupirtti, jonka ahtaaseen huoneeseen väki, jopa toistakymmentä henkeä,
illalla asettui. Pikkupirttejä on jäljellä vain muutama.
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Kuva 15. Edellä kuvatun
kaltainen pihapiiri. Kotikuusen tilalla mänty.
Kuva: Jouni Rauhala.

Kuva 16. Kauniisti kylämaisemaan asettuva
uudistettu talokeskus.
Taustalla Sarivaara.
Kuva: Jouni Rauhala.

Kuva 17. Saija-Pirtti on
kaavassa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi.
Kuva: Jouni Rauhala.
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Kuva 18. Pikkupirtti.
Kuva: Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi
-hanke.

Talot sijoitettiin enimmäkseen entisille paikoille. Joitakin taloja siirrettiin pihapiirissä eri kohtiin, esimerkiksi Pekkala, Ollila ja Törmälä. Poikkila ja Koskela rakennettiin
kokonaan eri paikkaan.
.

Lähteet: Hannes Saariniemen haastattelu ja useita keskusteluja 1980- ja 1990-luvuilla
vanhempien kyläläisten kanssa.

Kuva 19. Tasala 1950
-luvun lopulla. Talon
ympäristö on avointa.
Peltojen laidoilla ei
ollut puita.
Laila Ylitalon albumi.

Kuva 20. Ollilan talo
Tasalan pihalta kuvattuna 30 vuotta myöhemmin 1980-luvulla.
Puusto peittää jo
takana olevat vaarat.
Laila Ylitalon albumi.
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Kuva 21.
Ollila vuonna 2006.
Kuva: Kari Saariniemi.

Muinaisjäännökset ja historialliset kohteet
Paikallistyöryhmä selvitti Saijan kylän ja kyläympäristön historiallisia kohteita. Varsinaisia ”virallisesti” todettuja muinaisjäännöksiä Saijan kylän alueelta ei ole löydetty,
mutta alla luetellut ja teemakarttaan merkityt kohteet ovat kyläläisten tiedossa ja
toivottavaa on, että kohteet voitaisiin tarkemmin inventoida.
Sikkiölammen lautta
Sikkiölammen luoteispäässä sijaitsee aivan rantatörmän alla vanha lautta. Lautasta on
näkyvissä vain noin metrin pituinen osa. Lautta on taidokkaasti rakennettu ja lautan
puut on liitetty yhteen loveamalla poikkipuuhun.

Kuva 22. Sikkiölammen rantatörmässä oleva vanha lautta.
Kuva: Jouni Rauhala.

Manalaisen saari
on Sappalammen kaakkoispäässä. Kerrotaan olleen väliaikainen hautauspaikka. On
merkitty osayleiskaavaan.
Perimätiedon mukaan lappalaisten asuinpaikka on ollut Ollilan ja Tasalan välissä ja toinen Tasalan takana lähellä Takalaa. Kerrotaan raunioitten näkyneen ennen
paremmin.
Törmälän kohdalla Lemmenkujan lähellä on peurahautoja.
Törmälän pellolta on löydetty kivinuija. Nuijan toimitti Kansallismuseoon Saijan
koulun opettaja Mauno Lassila vuonna 1986.
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Vanhat reitit
Suunnittelualueella on useita vanhoja kulkureittejä, jotka valtaosaltaan on myös
merkitty rasitteeksi isojaossa joko karttamerkinnällä tai yleislausekkeella ns. ”van-

Suomen ympäristö 5 | 2007

47

hastaan käytössä olleina kulkuteinä”. Tunnetaan myös kaksi vanhaa talvitietä, Saijalta
Pölökkylän aidalle Saukkojärvelle, Pölökkylän tie ja Saijalta Kelloselkään, Kellontie.
Myös jokivarsien niityille ja kalapaikoille on olemassa vanhat reitit, jotka vähäisen
liikenteen vuoksi ovat osittain umpeen kasvamassa. Jouttenaavan–Kaita-aavan hoito- ja käyttösuunnitelmassa nämä vanhat reitit merkittiin jakokunnan osakkaitten
kulkureiteiksi kalastuspaikoille.
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5 Saijan maiseman olennaiset piirteet,
maisemakohteet ja hoitosuositukset

5.1

Maiseman olennaiset piirteet
Saijan maisemakuva
Saijan maisemaa hallitsevat kylän pienipiirteinen viljelymaisema, vuolaat joet ja
kylämaiseman taustaksi kohoavat harju- ja vaaraselänteet. Kylämaisemassa yhdistyvät selänteiden selkeät profiilit sekä kulttuurimaiseman pienipiirteisyys. Alueen
maiseman perusmuodosto syntyy pyöreälakisista vaaroista, loivista moreeniselänteistä sekä terävälakisista harjujaksoista sekä selänteiden väliin levittäytyvistä suo- ja
jokilaaksoista. Alueella on hyvin vähän geometrisia muotoja, ja maiseman linjat ovat
loivasti kaarevia - lähes vaakasuoria. Maisema on suuntautunut luoteesta kaakkoon:
jääkauden muovaama harjujakso, Kolsanharju, seurailee Tenniöjokivartta kilometritolkulla vielä maisema-alueen ulkopuolellakin, ja moreenin peittämät vaarojen
jyrkimmät rinteet osoittavat luoteeseen päin.
Kolsanharju ja kauniit jokimaisemat ovat jääneet myös kirjailija ja sanomalehtimies I.K. Inhan mieleen hänen matkustaessaan kesällä 1892 Oulusta Sallaan: ”Puolen
peninkulmaa kuljettuamme erosimme Kemijoesta ja sousimme Sallasta tulevaan Tenniöön,
joka ei yhtymäpaikalla ole paljon vähempi emäjokea. Emäjoki kääntyi pohjoista kohti, mutta
Tenniötä pitkin suuntautui matkamme kaakkoa kohti, suoraan Kuolajärven kirkolle. Emäjoki
on edelleenkin virtainen ja vuolas, mutta Tenniö ja sen jatko, Sallajoki, enimmäkseen kaunista,
lehvä- ja niittyrantaista suvantoa aina Sallaan saakka. Rantalehtojen takana sitä saattelee
kapea, jyrkkä vierinkiviharju, Kolsanharju, joka ikään kuin viivotin määrää joen suunnan…..
Saian kylän kohdalla poikkesimme Tenniöstä pienempään Sallajokeen, jota oli noustava Kuolajärven kirkolle saakka.” (Kirjasta Suomen maisemia. WSOY 1909)
Pienipiirteinen kylämaisema kohtaa avarat suot ja selänteet
Kylämaiseman ytimessä ja jokien varsilla ihmisen käden jälki näkyy selvästi. Menneen ajan henkeä luovat vanhat puurakenteiset talot sekä perinteiset piharakennukset
ja aidat, mutta rakennuskantaan kuuluu myös uudempia taloja ja maatilojen pihapiirejä. Saijan kylällä karut männikkömetsät kohtaavat jokilaaksojen, pellonreunojen ja
pihapiirien rehevämmän kasvillisuuden. Kulttuurivaikutteinen kasvillisuus esittäytyy teiden, vesireittien ja polkujen varsilla. Maaseutumaiseman avaria pihapiirejä ja
niihin liittyviä viljelyksiä rajaavat yksittäiset puuryhmät ja -rivit sekä metsänreunojen
kuuset, haavat, pajut, pihlajat ja katajat. Kylämaiseman monimuotoisuutta lisäävät
myös maanpinnan muotojen sekä avoimen ja suljetun tilan vaihtelu: kylän sydämestä
löytyy puustoisia ja selkeälinjaisia harjuja, tiheitä ja varjoisia laaksoja mutta myös
avointa vesipintaa ja jokivarren avaria peltoja. Varsinkin kylän keskustassa ja Lemmenkujan varressa maaston vaihtelevuus pääsee esille: pienipiirteisesti kumpuilevaa
maastoa verhoaa vuoroin pellot, niityt, pihapiirit ja metsät.
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Kylämaiseman pienipiirteinen kulttuuriympäristö saa vastakohdakseen pohjoissuomalaisen avaruuden, kun katse kohtaa kylän eteläpuolella kohoavan Sarivaaran
männikköisen laen sekä hieman sen itäpuolella matalammaksi jäävän Kukkuran.
Sarivaaran laen pohjoisrinteeltä ja Kukkuran jyrkkärinteisen harjanteen päältä avautuvat panoraamanäkymät yli jokilaaksojen ja suoalueiden. Kylän pohjoispuolella
levittäytyvät laajat suot toistavat laajuuden ja avaruuden tuntua. Kauempana pohjoisessa siintävät tunturit sekä havumetsien verhoamat vaarat. Tuntureiden puuttomana
erottuvat loivapiirteiset lakisiluetit tuovat kaukomaisemaan syvyyttä ja erämaista
tunnelmaa.

Kuva 23. Saijan kaupalta avautuvassa näkymässä ihmisen muovaama ympäristö ja luonnon elementit ovat sopusoinnussa. Niittyaukeaa rytmittävän puurivin tumma väri toistuu taustalla kohoavan
Sarivaaran rinteillä. Yhtenäiset metsät saavat vastakohdakseen pienipiirteisen kylämaiseman.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Saijan maiseman solmukohta on Kuolajoen ja Tenniöjoen yhtymäkohtaan syntynyt
kulttuurimaiseman ydin, Saijan kylän keskus. Solmukohdassa vesistöt, viljelykset ja
havumetsien verhoamat harjut kohtaavat toisensa, ja maisema on monimuotoista.
Kaukomaisemassa katsetta kuljettavat Sarivaaran ja Kukkuran ehjät siluetit ja harjujen lakien tasaiset muodot. Ne ovat myös maiseman voimakkaimpia elementtejä,
ja näkyvät lähes kaikkialle Saijan kylän alueelle. Selänteiden laet ja rinteet siivilöityvät puiden lomasta teiden maisemiin, metsäpoluille ja kylän keskustaan, vaikka
lähimaisemassa hallitsevatkin yleensä kasvillisuus, maanpinnan pienmuodot tai
rakennukset.

Kuva 24. Saijan kylän keskus sijaitsee alavassa jokilaaksossa, jossa kevättulvat nousevat viljelyksille
ja pihapiirien tuntumaan. Kuvan ylälaidassa kulkee Salla–Savukoski tie, ja etualalla on Kuolajoen yli
kulkeva Lammaskosken silta. Kuva: Lentokuvaus Vallas/Sallan kunta.
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Maisemakuva elää ja muuttuu
Saijan maisemassa oleellinen elementti on pohjoinen ilmasto ja siihen kuuluva vuodenaikojen vaihtelu: Pohjois-Suomen luonnossa eri vuodenajat muuttavat kasvillisuuden ja koko maiseman ilmettä. Syksyn väriloiston jälkeen Saijan maisema avartuu,
kun jokivarsien, laaksojen ja notkelmien sekä kylänraitin maisemaa täyttänyt kasvillisuus lakastuu ja lehtipuut pudottavat lehtensä. Talvisessa maisemassa havupuut ja
katajat ovat ainoita vihreitä elementtejä, ja sydäntalvella niitäkin verhoaa valkoinen
lumi. Keskitalveen kuuluu myös kaamos: silloin sininen valo valtaa Saijan luonnon.
Pimeänä aikana kylänraitilla sekä Sarivaaran rinteen pururadalla loistaa katuvaloja
keltaisina, mutkittelevina nauhoina.
Kevään kynnyksellä luonnonvalo lisääntyy, ja aukeilla paikoilla lumi hohtaa kirkkaana. Maisemassa erottuvat selvästi jokien, lampien, laajojen aapasoiden sekä viljelmien avoimet ja tasaiset hangen pinnat. Ne muodostavat vahvan kontrastin tummempina ja rakenteeltaan vaihtelevampina erottuville metsille. Kesän korvalla lumen
alta paljastunut maa on aluksi värimaailmaltaan vaatimatonta, mutta pian hempeä
vihreys elävöittää lehtipuumetsiköitä, peltoja ja niittyjä sekä metsien aluskasvillisuutta. Männiköissä maisema ei paljoa muutu, sillä lehtipuita ja ruohovartisia kasveja on
kuivilla kankailla harvassa. Rehevämmillä jokivarsilla, niityillä ja notkelmissa kukkaloisto kiinnittää huomion: kesäisessä lähimaisemassa värien runsaus tuo muutoin
karuun maisemaan elävyyttä ja vie huomion mäntymetsien yksitoikkoisuudesta.
Syksyllä sekä lähi- että kaukomaiseman värimaailma muuttuu, ja maiseman monimuotoisuus lisääntyy, kun ruska värjää punaisen, keltaisen ja ruskean eri sävyillä
lehtipuita ja kenttäkerrosta.
Saijan metsäkuvaa on muovannut vuosikymmeniä jatkunut metsänhoito, mutta
metsien maisemakuva on säilynyt harmonisena: yhtenäinen puusto verhoaa laajoja
vaaraselänteitä, harjuja ja laaksoja viljelyalueiden ulkopuolella. Jokien, lampien ja
soiden reunoilla puusto muuttuu lehtipuuvaltaisemmaksi ja vaihettuu vähitellen
avoimempiin pintoihin. Suurin osa metsistä on parhaassa kasvussa olevia nuoria
kasvatusmetsiä, mutta osa on tullut tai tulee kohta uudistusikään.
Uudistusiän saavuttaneissa metsissä tehdään yleensä uudistushakkuu, jolloin kasvunsa päättäneet vanhat puut kaadetaan ja annetaan tilaa uudelle puusukupolvelle.
Tämä vaihe tietää muutosta metsän maisemakuvaan. Uudistusalan ja sitä ympäröivän metsän välille syntyy voimakas kontrasti: harvemmaksi hakattu uudistusala
erottuu kauas etenkin kaukomaisemassa, mutta myös metsän sisäisessä maisemassa.
Varsinkin talvella hakkuuaukko poikkeaa rakenteeltaan tiheästä metsästä: lumipeite
muodostaa tasaisen ja vaalean pinnan, jota vasten yksittäiset puut erottuvat selvästi.
Puustoinen metsä sen sijaan säilyy talvellakin tummempana ja yhtenäisempänä: niitä
värittävät tummana pilkottavat oksistot ja lumen epätasaisempi pinta.
5.2

Hoito- ja käyttösuunnitelmakarttaan liittyvät
merkinnät ja niitä koskevat hoitosuositukset
Esitetyillä hoitosuosituksilla ja yleisillä hoito-ohjeilla ei ole oikeusvaikutuksia, eivätkä
ne velvoita maanomistajaa aktiivisiin toimiin. Hoitosuositukset ja hoito-ohjeet annetaan yleispiirteisinä. Toimenpiteiden toteutuksen yhteydessä on laadittava tarkempi
suunnitelma kohteen mukaan. Annettavien hoitosuositusten yleisenä tavoitteena on
säilyttää Saijan kyläalueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaiden
piirteiden säilyttäminen.
Toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti,
kaavan määräyksiä ja ohjeita noudattaen.
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SUUNNITTELUALUEEN/MAISEMA-ALUEEN RAJA
Merkinnällä on osoitettu suunnitelma-alueen rajaus
Suositus:
Maisema-alueen raja tulisi merkitä Salla–Savukoski tien varteen kylteillä
YLEISKAAVARAJA
LIIAN TIHEÄ KASVILLISUUS (Hoitokohteita)
Suositus:
Merkityiltä alueilta poistetaan liian tiheäksi päässyttä kasvillisuutta. Hoidon tavoitteena on avoin tai puoliavoin maisematyyppi.
AVOIMENA SÄILYTETTÄVÄ VILJELYALUE (runkona kaavan MA-merkintä)
Merkinnällä on osoitettu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat
pellot.
Suositus:
Kulttuurimaiseman perustana oleva vanha maatalousalue säilytetään avoimena ja
mahdollisuuksien mukaan tavanomaisessa käytössä. Suositeltavia hoitokeinoja ovat
pensaikon raivaaminen, heinittyneiden alueiden niittäminen ja laiduntaminen.
Peltojen metsitys on maisemanhoidon tavoitteiden vastaista. Näkymiä maantieltä avoimelle peltoalueelle tai jokinäkymiä ei tule sulkea. Merkinnällä osoitetuilla
alueilla ei tule myöskään tehdä muita toimia, jotka turmelevat avoimen, arvokkaan
viljelymaiseman.
Aluetta koskevat yleiskaavamääräykset:
Alueelle saa rakentaa vain perinteisiä hirsilatoja. Muu rakennusoikeus on osoitettu
tilakohtaisesti AM, A ja RA alueille. (Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukainen
rakentamisrajoitus)
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TAVANOMAINEN VILJELYALUE
Aluemerkinnällä on merkitty osayleiskaavassa MY-alueella sijaitsevat pellot.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja.
Suositus:
Alueet sopivat edelleen pelto-, niitty- tai laidunkäyttöön, mutta ne voidaan myös tarvittaessa metsittää.
Aluetta koskevat yleiskaavamääräykset:
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouden vuoksi tarpeellisia talousrakennuksia.
Muu rakennusoikeus on osoitettu tilakohtaisesti yleiskaavassa
vahvistetuille AM, AP, RA ja RM alueille. Metsätaloustoimenpiteitä suunniteltaessa ja
tehtäessä alueen ympäristöarvot on otettava huomioon.
NIITTYNÄ HOIDETTAVA ALUE
Merkinnällä osoitetut alueet ovat vanhoja peltoja ja niittyjä.
Suositus:
Alueet tulisi säilyttää avoimena maisematilana, eikä niitä ei tulisi metsittää. Alueet kunnostetaan ja palautetaan niityiksi ja niitä hoidetaan jatkossa niittämällä tai laiduntamalla
niityn luonteen mukaisesti.
RINNE- JA MÄENLAKIMETSÄT
Merkinnällä osoitetuilla metsäalueilla on merkitystä maisematilaa rajaavana tekijänä ja
taustanäkymänä.
AVOIMENA TAI PUOLIAVOIMENA KEHITETTÄVÄ RANTAVYÖHYKE
Suositus:
Puuston ja pensaston säännöllisellä raivaamisella ylläpidetään avointa tai puoliavointa
yleisilmettä. Kasvillisuutta ryhmitellään muutamiksi puu- ja pensasryhmiksi niemiin
sekä uomien ulkokaarteisiin. Puoliavoimena pidettävillä kohteilla kasvillisuus muodostaa
puu- ja pensasryhmiä, joiden välistä avautuu näkymiä. Rantavyöhykkeellä on osayleiskaavassa osoitettu maisemassa merkittäviä puita tai puuryhmiä.
SOTAHISTORIALLINEN ALUE
Huomioidaan metsäsuunnittelussa ja ajourien suunnittelussa niin, että mahdollisimman
vähän rikotaan sotahistoriallisia jäänteitä. Puustoa voidaan poistaa jäänteiden päältä.
SÄILYTETTÄVÄ NÄKYMÄ
Merkinnällä on osoitettu tärkeät näkymät.
Suositus:
Näkymät tulee pyrkiä säilyttämään.
AVATTAVA NÄKYMÄ
Merkinnällä on osoitettu tärkeät näkymät, joiden avaaminen lisää mahdollisuuksia tarkastella maisemaa.
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Kuva 25. Kuva Kuolajokivarresta kylän kohdalla. Taustalla näkyvä puuryhmä on kaavassa osoitettu
MY-merkinnällä. Kuva: Jouni Rauhala.

5.3

Yleiset maisema-aluetta koskevat hoito-ohjeet
Luonnon monimuotoisuuskohteita ovat mm. laidun- ja niittyalueet, ojat, pientareet,
peltojen metsäsaarekkeet sekä erilaiset reunavyöhykkeet. Näiden hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maatalouden on mahdollisuus saada monimuotoisuuskohteisiin erityistukia, joita kannattaa hyödyntää.
Reunavyöhykkeet ovat eliöstön kannalta tärkeitä alueita. Niiden lajisto on hyvin
monipuolinen, sillä esimerkiksi pellon ja metsän reunavyöhykkeellä elää sekä avoimen viljelyalueen että metsän lajistoa. Pellon ja metsän reuna-alueita ei tulekaan
harventaa liiaksi, vaan pitää vyöhyke tarkoituksella melko tiheänä. Yksittäisiä kauniita puita voi kuitenkin irrottaa erilleen maisemapuiksi raivaamalla puun läheltä
pienempiä puita sekä pensaita. Erityisesti näin voi toimia pellolle tulevien metsäisten
niemekkeiden kohdalla. Tärkeitä reunavyöhykkeitä ovat em. lisäksi rantavyöhykkeet,
piennaralueet sekä peltojen keskellä olevat metsäsaarekkeet. Saijan kylän alueella on
ollut paljon kiviaitoja, jotka ovat kadonneet mm. viemäröintiin tarvittaviin kivipesiin.
Kiviaitoja voitaisiin kunnostaa esimerkiksi tien lähelle nähtävyydeksi.
Metsäsaarekkeiden hoito sisältää tiheäksi päässeen puuston ja pensaikon raivausta.
Raivaustoimissa suositaan komeita yksittäispuita, vanhoja mäntyjä, kuusia ja koivuja
sekä katajia. Näitä täydentävät muut lehtipuut ja pensasryhmät. Kannattaa suosia
marjovia pensaita, sillä niistä on iloa niin ihmissilmälle kuin eläimillekin. Metsäiset
saarekkeet toimivat usein monien eliölajien kannalta tärkeinä ”askelkivinä” siirryttäessä alueelta toiselle. Myös sen takia niiden olemassaolo on tärkeä.
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Piennaralueista pelto-ojia ei ole syytä korostaa maisemassa, vaan ne pidetään
avoimina niittämällä ja estämällä pensaiden kasvaminen. Pientareella voi kuitenkin
säästää jonkun yksittäisen, kauniin maisemapuun. Sen sijaan puron ja valtaojan
suojavyöhykettä voi korostaa puu- ja pensasryhmillä. Jyrkillä piennaralueilla, kuten muillakin rinteillä, puusto sitoo luiskia. Kasvillisuuden säästäminen ei merkitse
yhtenäistä pensaikkoa koko uoman varrelle. Esimerkiksi puron varsille sopii hyvin
puoliavoin, hakamainen kasvillisuustyyppi. Loiville rannoille sopii avoin maisematyyppi, eli peukalosääntönä: mitä jyrkempi rinne, sitä enemmän kasvillisuutta.
Viljelymaisemasta jo lähes hävinneet sarkaojat lisäävät monille eliölajeille tärkeitä
piennaralueita ja rikastuttavat maisemaa. Niitä ei tulisikaan korvata salaojilla.
Paketti- tai kesantopeltoja voidaan mahdollisuuksien mukaan (sopimusten salliessa) muuttaa niityiksi. Aluksi on usein tarpeen pensaiden sekä puuston raivaus.
Myös ylläpidossa estetään pajun leviäminen sekä kuusen taimien kasvu (kitketään
pois juurineen). Alkuraivauksen jälkeen pellot niitetään ensimmäisinä vuosina pari
kertaa kesässä. Ensimmäinen niitto tapahtuu voikukan kukinnan loppuvaiheessa,
ennen siemennystä. Toisen kerran niitetään niittykasvien siementen tuleennuttua.
Niitos kuljetetaan aina pois alueelta, jotta niistä ei vapautuisi ravinteita maaperään.
Ensimmäinen niitos tulisi korjata alueelta heti niiton jälkeen. Toinen, niittykasvien
siemeniä sisältävä niitos saa jäädä joksikin päiväksi alueelle, jotta niittykasvien leviäminen varmistuisi. Niityn ylläpitoon riittää yksi niitto loppukesällä. Kesannoinnissa
suositaan viherkesantoja avokesantojen sijaan sekä säännöllistä niittoa.
Myös jo metsittynyt alue voidaan palauttaa vaiheittain puoliavoimeksi niityksi.
Puuston harvennus tehdään vaiheittain.
Liian voimakas harventaminen rehevöittää pintakasvillisuutta, koska ravinteita
vapautuu sen käyttöön. Kerralla, yhtenä vuonna, poistetaan noin 30 % harvennettavasta puustosta (alkutilanteen puuston määrästä). Harvennusajankohdaksi sopii
myöhäissyksy tai talvi. Hakkuutähteitä ei jätetä alueelle. Harventamisessa suositaan
pihlajaa ja koivua. Hyvämuotoisia, suuria ja vanhoja puita vapautetaan erilleen ja
säästetään maisemapuiksi.
Vanhan rakennuskannan yhteydessä on tärkeätä säilyttää pihapiiri ehyenä. Rakennetun ympäristön arvokohteen arvo on paljolti riippuvainen sen ympäristöstä.
Rakennuksen korjauksessa tulisi kiinnittää huomiota mm. ikkunatyypin valintaan,
kattomateriaaleihin ja väritykseen. Lisärakennusten olisi hyvä olla tyyliltään samanlaisia päärakennuksen kanssa (mm. katon kaltevuus ja ulkovuoraus). Asuinrakennusten ohella vähäisetkin apurakennukset: aitat, riihet, saunat, ladot sekä maitolaiturit
ja muut rakennelmat, ovat arvokkaita maiseman kannalta.
Lupamenettelyssä kuten uudis- ja korjaushankkeiden suunnittelussakin tulisi
tarkastella rakennuskokonaisuutta, ei yksittäistä rakennuskohdetta. Maisematoimikunnan mietinnön (1993) mukaisesti ”maisema-alueilla uusi rakentaminen on
suunniteltava tavallista huolellisemmin”. Tämä koskee erityisesti rakennuspaikan
ja talotyypin valintaa. Kaavoitus ei vielä takaa onnistunutta toteutumista. Maisemaalueella jokaista rakennushanketta on tarkasteltava koko maisema-alueen kannalta.
Suuri osa vastuusta lankeaakin rakennusvalvonnalle ja luvan käsittelijöille.
Pihoilla on suositeltavaa käyttää perinteisiä koriste- ja hyötykasveja. Kannattaa
välttää vieraita ja maiseman perusvärityksestä ja muotokielestä poikkeavia istutuksia
ja kasveja.
Erityisesti teiden läheisyydessä olisi tärkeää säilyttää vanhat aidat ja tuoda ne
selkeästi esiin kasvillisuutta raivaamalla. Suunniteltaessa uutta aitaa rakennuksen
lähiympäristöön tulisi ottaa huomioon aidan sopivuus tyylillisesti yhteen rakennuksen kanssa. Talojen pihoihin johtavat puukujanteet rikastuttavat maisemaa. Niiden
uudistamisessa noudatetaan alkuperäistä puulajia (yleensä koivu) ja -tiheyttä.
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6 Metsien maisemanhoidolliset 			
toimenpidesuositukset
Annakaisa Nivakoski
Toimenpidesuositusten tarkoitus
Metsien maisemanhoitosuositusten tarkoituksena on kuvata metsänomistajille ja
metsäsuunnittelijalle keinoja, joilla Saijan maisema-arvot voidaan ottaa huomioon
maisema-alueella metsätalouden toimenpiteissä. Metsät ovat keskeinen osa Saijan
maisemaa, ja niissä tehtävät toimenpiteet vaikuttavat koko kylän maisema-arvoihin
ja ympäristön viihtyisyyteen. Maisemanhoidon tarkoituksena ei ole rajoittaa talousmetsien käyttöä eikä museoida Saijan kylää, vaan ohjata maankäyttöä niin, että se
sulautuu maisemaan.
Saijan talousmetsien maisemanhoitosuosituksissa keskeisellä sijalla ovat kyläläisten näkemykset maisemanhoidon tarpeista. Metsien maisemanhoitosuositusten
laadinnassa on yhdistetty maisemanhoidon periaatteet nykyaikaisiin hyvän metsänhoidon suosituksiin sekä metsämaiseman paikallisin arvoihin. Valtakunnalliset
hyvän metsänhoidon suositukset on uudistettu vuonna 2006, mutta Pohjois-Suomea
koskevia uusia metsänhoitosuosituksia ei ole vielä julkaistu. Siksi metsien maisemanhoitosuosituksissa on käytetty vuonna 2001 julkaistuja Pohjois-Suomen metsänhoitosuosituksia.

6.1

Mäenlakimetsät
Saijan mäenlakimetsiin kuuluvat Sarivaaran ja Kukkuran laet sekä Kaunisharju, Kolsanharju ja Lemmenkujan harju. Mäenlakimetsät erottuvat kaukomaisemassa katsetta
kuljettavina pitkinä selänteinä, ja ne ovat Saijan metsämaiseman arvokkaimpia ja
muutoksille herkimpiä kohteita. Mäenlakimetsät ovat pääasiassa kuivahkolla kankaalla, ainoastaan Sarivaaran luoteislaella kasvupaikka on kuivaa kangasta. Puuston
muodostavat avarat nuoren tai varttuneen kasvatusmetsän männiköt, joiden seassa
on yksittäisiä kuusia sekä lehtipuita. Vaarojen ja harjujen lakia peittää yhtenäinen
metsä, jonka siluetti muodostaa maisemassa loivasti aaltoilevan, männikölle tyypillisen pehmeän muodon.
Mäenlakimetsien maisemanhoidossa on tärkeää säilyttää kauaksi näkyvät lakien
siluetit eli taivasta vasten piirtyvät ääriviivat yhtenäisinä ja välttää suuria muutoksia.
Metsäsuunnittelussa kannatta tehdä yhteistyötä viereisen tilan omistajan kanssa: kun
useamman tilan metsienkäsittelyä suunnitellaan yhtä aikaa, voidaan mäenlakien käsittelykuviot rajata maisemaan paremmin sulautuviksi, ja välttää hakkuissa jyrkkien
portaiden syntyminen lakisiluettia rikkomaan. Raskailla koneilla on suositeltavinta
liikkua talvella, kun lumi suojaa herkästi kuluvaa maanpintaa.
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Toimenpidekuvion rajaaminen
Mäenlakimetsien yhtenäisyys säilyy, kun toimenpidekuviot rajataan maiseman
omien, pehmeästi kaartelevien muotojen mukaisesti. Mäenlakimetsien maisemassa
muodot syntyvät maaston muotojen rytmistä ja toisistaan erottuvien metsiköiden
rajoista. Esimerkiksi nuoren taimikon ja varttuneen metsän reunaan muodostuu raja,
jonka muoto erottuu laen maisemassa metsän värin ja puuston pituuseron vuoksi.
Saijan mäenlakialueilla metsikkökuvioiden vaakasuorat rajat noudattavat pääasiassa
korkeuskäyrien suuntaa ja maaston pienten kumpareiden muotoja, ja niitä voidaan
käyttää toimenpidekuvioiden rajauksessa. Sen sijaan lakien metsissä tulee välttää
tilan rajoja seurailevia hakkuita, sillä Saijalla tilojen rajat nousevat selänteiden yli
maiseman omiin muotoihin nähden kohtisuoraan.
Pystysuorien rajalinjojen häivyttämiseksi tilojen rajoille voidaan jättää puuryhmiä
tai metsäisiä kaistaleita, joissa puiden pituus lyhenee matalamman puuston suuntaan.
Jätettävät puuryhmät voivat olla säästöpuuryhmiä, joita jätetään myös metsäluonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi. Horisonttia vasten ei saisi muodostaa mäkien
omasta mittakaavasta poikkeavia kohteita, jotta maisemakuva säilyisi yhtenäisenä.
Esimerkiksi keskelle matalaa puustoa tai aukkoa jätetyt yksittäiset puut tai pienet
puuryhmät erottuisivat pienen mittakaavansa vuoksi laajassa mäenlakimaisemassa
häiritsevinä.

Kuva 26. Esimerkki Sallan lähellä mäen laella sijaitsevasta harvaan siemenpuuasentoon hakatusta
männiköstä. Uudistusalueen yksittäiset puut törröttävät maisemassa häiritsevinä, kunnes alle
kehittyy taimikko ja siemenpuut poistetaan. Näkyvällä paikalla tiheä siemenpuuasento sulautuisi
paremmin maisemaan. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Metsän uudistaminen
Mäkien korkeimmat kohdat suositellaan uudistettavaksi alapuolisen rinnemetsän
suojassa kapeina laen suuntaisina toimenpidekuvioina: siksi rinne- ja mäenlakimetsien uudistamisjärjestys kannattaa suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Saijan mäenlakimetsiin sopiva uudistusmenetelmä on luontainen uudistaminen. Luontaisessa
uudistamisessa uudistusalalle jätetään vanhan puusukupolven yksilöitä pystyyn n.
50–150 kpl hehtaarille, ja kasvatettava puusukupolvi syntyy jäljelle jäävän puuston
suojassa. Siemenpuuala voidaan muokata taimettumisen nopeuttamiseksi, jos luontaista taimiainesta ei ole. Taimikon syntymistä voidaan nopeuttaa myös istuttamalla
tai kylvämällä, jotta maisemassa erottuva uudistamisvaihe lyhenisi. Uudistusaloille
jätetään siemenpuiden lisäksi säästöpuuryhmiä luonnon ja maiseman monimuotoisuutta lisäämään. Lakien korkeimmalla kohdalla suositellaan mahdollisimman
tiheää siemenpuuasentoa sekä säästöpuiden jättämistä suuriin ryhmiin uudistusalan
reunoille. Lakien alemmilla osilla siemenpuuasento voi olla hieman harvempi. Säästö-
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puuryhmiin kannattaa jättää eri puulajeja, vanhoja sekä nuoria puita ja mahdollisimman paljon kuollutta pysty- ja maapuuta luonnon lahopuujatkumoa turvaamaan.
Uudistuskypsiä lakimetsiä voidaan kasvattaa normaalia kiertoaikaa pidempään
tai harventaa harvennusmallien mukaisesti yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Metsän
harventaminen vahvistaa pystyyn jäävien puiden tuulenkestävyyttä ja lisää siementuotantoa. Kun taimettuminen on alkanut, voidaan metsä hakata siemenpuuasentoon. Ylispuut poistetaan vasta, kun taimikko on riittävän tiheä. Mäkien lakialueiden
metsät ovat niin karuja, että uudistamista tai taimikon kasvua haittaavaa kasvillisuutta ei juuri ole. Siksi turhaa raivausta kannattaa välttää. Lisäksi raivatusta maastosta
näkyy laella herkästi läpi, ja yksittäisten puiden rungot erottuvat harvana rivinä, kuin
siivilänä tai tikkuina taivasta vasten. Samasta syystä lakialueelle ei suositella harvaa
siemenpuuasentoa eikä jyrkkärajaisia avohakkuualueita.
Sarivaaran laen luoteispäässä on jakokunnan omistamaa maata, jonka puusto on
Saijan vanhimpia. Jakokunnan maa rajautuu Sarivaaran päällä kulkevaan valaistuun
lenkkeilypolkuun, ja kyläläiset arvostavat vanhaa ja moni-ilmeistä metsikköä virkistysympäristönä. Jakokunnan maalla oleva metsä erottuu myös kaukomaisemassa
selvästi. Metsikössä on runsaasti lumenmurtoja, eriasteisesti lahonnutta puuta, paksuoksaisia mäntyjä ja runsaammin kuusia kuin Sarivaaran metsissä yleensä. Metsikön
maisemanhoidossa on tärkeää säilyttää puuston monilajisuus, vanhat puuyksilöt ja
erilaiset kuolleet tai erikoisen muotoiset puut: ne lisäävät lähimaiseman monimuotoisuutta ja kiinnostavuutta.
Maanmuokkaus
Mäenlakien metsissä ja varsinkin näkyvillä paikoilla kulkureittien varsilla suositellaan maanmuokkaukseen mahdollisimman kevyttä menetelmää. Maisemaltaan herkimmillä pienialaisilla kohteilla kylän keskustan harjuilla ja mahdollisilla näköalapaikoilla maata voidaan muokata jopa kuokkalaikutuksella. Koneellisista maanmuokkausmenetelmistä mäenlakimetsiin ja rinteille sopii laikutus tai äestys muokkauskatkoja
käyttäen. Polkujen ja näköalapaikkojen kohdalla maa jätetään muokkaamatta.
Jyrkillä ja karuilla rinteillä – varsinkin harjuilla – maanmuokkauksen tarve tulee
harkita tarkkaan. Jyrkimmillä rinteillä muokkausurat olisi lähes mahdoton ajaa suositusten mukaisesti korkeuskäyrien suuntaan tai loivasti vinoon maan kaltevuuden
vuoksi. Rinteen suuntaisilla urilla veden virtaus puolestaan voisi irrottaa maa-ainesta,
ja maanpinnan syöpyminen haittaisi kasvipeitteen muodostumista, metsän taimettumista sekä maisemakuvaa.
Näköalapaikat
Saijan mäenlakimetsissä on useita paikkoja, joista voi avata näkymiä lähimaiseman
tai kaukomaiseman mielenkiintoisiin kohteisiin. Näköaloja ei kannata avata liian
useisiin paikkoihin eikä laajoiksi, sillä mäenlakimetsän yhtenäisyys voi kärsiä. Harjuilla vanhemmissa, harvennetuissa metsissä näkymät suodattuvat runkojen välitse
yleensä riittävän avarina, mutta tiheämmissä metsänkohdissa näkymää voidaan
avata esimerkiksi kylän kulttuurimaisemaan, harjujen alapuolisille lammille tai kauempana siintäville vaaroille.
Sarivaaralta ja Kukkuralta voidaan avata panoraamanäkymiä Saijan kylän suuntaan ja pohjoiseen joki- ja suolaaksojen yli. Kaukomaisemien avaamisessa on kuitenkin huolehdittava lakisiluetin ehjänä säilymisestä. Kukkuran laella näköalapaikkana
on aikoinaan ollut puuhun rakennettu lava, jolta on näkynyt Venäjän puolelle. Näköalatornien rakentamisessa on huolehdittava laen yhtenäisyydestä: näköalatornit
kannattaa rakentaa taustalla kasvavaa puustoa matalammaksi tai sijoittaa laen korkeimman kohdan alapuolelle rinteiden jyrkimpien osien tuntumaan, jotta rakenteet
eivät pistä häiritsevinä esiin laen ehjästä siluetista.
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Kuva 27. Lemmenkujan harjun pohjoisrinne on viihtyisän varjoisa ja tiheän metsän verhoama.
Jyhkeiden männynrunkojen ja pienten kuusten lomasta pilkottaa arvoituksellisesti suolampareen
valoisa pinta. Näkymän avaamiseksi riittää muutamia kuusien poistaminen.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kuva 28. Männikön harvennus on tuonut esille Kaunisharjun alla lepäävän suorantaisen lammen.
Myös muualla polkujen ja reittien varsilta voidaan avata umpeutuneita maisemia kevyin harvennuksin tai raivaamalla paikoin avoimempia kapeita sektoreita viistosti rinteeseen.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kuva 29. Kukkuran pohjoisrinteellä puusto on paikoin niin matalaa ja aukkoista, että Sarilammen yli
koulun suuntaan avautuva näkymä on säilynyt avoimena ja laajana. Etualalla kasvavan metsän varttuessa näkymä voidaan pitää avoimena poistamalla yksittäisiä puita katselupaikan edustalta. Sivulle
kannattaa jättää komeita puuyksilöitä näkymää kehystämään. Kuva: Annakaisa Nivakoski.
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Näköalapaikan ympäristö kannattaa säilyttää yksinkertaisena, jotta se ei vie huomiota itse näkymältä. Näkymä voidaan avata poistamalla maisemaa peittäviä puita
ja pensaskerrosta alarinteen puolelta esimerkiksi rinnettä vastaan viistolta sektorilta.
Avautuvaa näköalasektoria reunustavat puut luovat avautuvalle maisemalle kehykset. Etualalle kannattaa jättää komeita puuyksilöitä luomaan maisemaan syvyyttä.
Näkymiä voidaan rikastuttaa myös harventamalla polkua tai näköalapaikkaa reunustavaa metsää kiinnostavan kohteen suuntaan. Esimerkiksi Sarivaaran ulkoilureitiltä
tai harjupoluilta voidaan näkymiä avata alarinteen puolelle harventamalla puustoa
niin, että maisema suodattuu puiden runkojen lomasta.

6.2

Rinnemetsät
Saijalla rinnemetsät ja mäenlakimetsät muodostavat metsänkuvaltaan yhtenäisen
alueen, joka erottuu tummana maisemaa kehystävänä vyönä lähes kaikkialta kylän
alueelta. Harjujen rinteet ovat niin jyrkkiä ja kapeita, että niiden metsänhoidossa kannattaa käyttää mäenlakimetsille laadittuja suosituksia. Rinnemetsää on Sarivaaran ja
Kukkuran rinteellä leveänä vyöhykkeenä, joka nousee Sarilammen rannasta ja Sallaan
johtavan tien varresta aina jyrkimmän laen tuntumaan. Sarivaaran luoteispuolella
rinnemetsä ulottuu hyvin lähelle Vaaranlenkin tietä ja talojen pihapiirejä.
Saijan rinnemetsissä ylärinteet ovat jyrkkiä ja näkyviä, ja maisemaltaan lähes yhtä
herkkiä kuin lakialueiden metsät. Tasaisemmalla rinteen osalla Sarivaaraa kiertävän
metsäautotien ja Kukkuralla jyrkänteen alapuolella metsät eivät erotu kaukomaisemassa yhtä selvästi. Rinnemetsät reunustavat vaarojen korkeimpia lakia, ja niiden
metsikkökuviot ulottuvat paikoin lakien päälle. Kasvupaikat ovat lähes kauttaaltaan
kuivahkoa kangasta, vain Sarilammen eteläpuolella on hieman tuoretta kangasta.
Metsät ovat avaria nuorten tai varttuneiden kasvatusmetsien männiköitä, joita on
harvennettu. Sarivaaran itärinteellä on myös kapeina kaistaleina mäntytaimikkoa.
Rinnemetsien käsittelyssä tavoitteena on säilyttää metsämaiseman luonnonmukaisuus. Rinnemetsät ovat perinteistä metsätalouden aluetta, ja ne ovat suhteellisen kestäviä muutoksille. Metsien maisemanhoidon kannalta tärkeintä on kiinnittää huomio
toimenpidekuvioiden rajaukseen, eli rajata toimenpidekuviot maaston muotojen ja
mittasuhteiden mukaisesti. Saijan rinnemetsissä maaston omat muodot ovat pehmeitä ja loivasti polveilevia, ja yhtenäiset metsiköt muodostavat mittasuhteiltaan laajoja
kokonaisuuksia rinteiden laakeille kumpareille.
Toimenpidekuvion rajaaminen
Rinnemetsien maiseman yhtenäisyys kärsii, jos hakkuut rajataan suoralinjaisesti tai
laajoiksi geometrisiksi kuvioiksi. Saijan rinnemetsissä tilojen rajat nousevat suorina
linjoina kohtisuoraan rinteitä vasten, ja tilanrajojen mukaan rajatut toimenpidekuviot erottuisivat maisemassa häiritsevinä. Siksi tilojen rajoille kannattaa jättää monen
kokoisista puista koostuvia 10–20 puun säästöpuuryhmiä tai kaarteleva metsäinen
kaistale, joita ei raivata. Viereisten tilojen uudistusalat kannattaa suunnitella yhtä
aikaa, jolloin säästöpuuryhmät ja toimenpidekuvion rajaukset voidaan suunnitella maiseman kannalta paremmin. Rinnemetsissä toimenpidekuviot voidaan rajata
vaakasuunnassa metsikkökuvioiden rajoja myöten, sillä kuvioiden rajat kaartelevat
maiseman omien muotojen mukaisesti.
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Kuva 30. Kukkuran rinne on jyrkkä ja karu. Rinnemetsien maisemanhoidossa tärkeintä on muotoilla toimenpidekuviot kaarteleviksi maaston omien muotojen mukaan. Kuivahkon kankaan metsiin
uusi taimikko syntyy luontaisesti vanhasta puusukupolvesta jätettyjen siemenpuiden alle, eikä
avohakkuita tarvita. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Puulajien valinta
Metsämaiseman hoidolla voidaan korostaa rinteen muotoja ja topografiaa esimerkiksi eri puulajien avulla. Sarivaaralla kivikkoisten muinaisrantojen lähellä ja pohjoisrinteiden pienissä notkelmissa sekä välitasanteilla on runsaammin lehtipuita ja
kuusia, joita suosimalla rinteet saavat vaihtelua väreihinsä ja latvuston muotoihin.
Varsinkin ruska-aikana lehtipuut erottuvat maisemakuvaa rikastuttavina. Rinteiden
pieniä notkelmia ja kumpareita voidaan korostaa, kun kumpareita harvennetaan voimakkaammin, ja notkelmissa puusto säilytetään tiheämpänä. Notkelmiin kannattaa
jättää ryhmiin mahdollisimman paljon lehtipuita, pensaikkoa, vanhoja puuyksilöitä
ja lahopuuta, sillä ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja tuovat elävyyttä maisemaan. Esimerkiksi linnut ja pienet nisäkkäät viihtyvät ravintoa ja suojaa tarjoavissa
tiheiköissä.
Metsän uudistaminen
Männikköjen verhoamiin rinnemetsiin sopiva uudistamismenetelmä on luontainen
uudistaminen siemenpuumenetelmällä. Rinteellä uudistushakkuun vaikutus maisemaan on pienempi, jos siemenpuuasennossa olevat metsät eivät muodosta rinnettä
vastaan leveää vyöhykettä. Uudistusalat voidaan rajata pitkänomaisiksi korkeuskäyrien suunnassa jopa tilojen rajojen yli, jos alapuolelle jää uudistusalaa peittävää
puustoa tai säästöpuuryhmiä.
Rinteillä siemenpuut jätetään mahdollisimman tiheään: suositus on 50–150 siemenpuuta hehtaarille. Metsittymistä voidaan nopeuttaa kevyellä maanmuokkauksella,
istutuksella tai kylvöllä, jos luontaista taimiainesta ei ole riittävästi. Säästöpuuryhmät
kannattaa jättää toimenpidekuvion alareunaan, notkelmiin sekä tilanrajojen reunoille,
jotta uudistusala sulautuisi maisemaan paremmin Maiseman kannalta rinteiden ja
mäenlakimetsien uudistamisjärjestys kannattaa miettiä yhtenä kokonaisuutena; esimerkiksi ensin uudistetaan korkeimman laen metsä pitkänä ja kapeana kaistaleena
alapuolisen metsän takana, ja vasta myöhemmin rinteen metsät.
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Kuva 31. Sarivaaran yhtenäinen ja muodoiltaan pehmeä rinne kylpee aamuauringossa. Kylän
keskustan tuntumasta Kaunisharjun päältä avautuvassa näkymässä ei näy maisemavaurioita, ja laen
siluetti on ehjä. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kuva 32. Kuvankäsittelyn avulla voidaan osoittaa, miten häiritsevästi tilan rajoja seuraava ja harva
siemenpuualue erottuisi Sarivaaran rinteeltä (kuvassa oikealla). Tulevissa hakkuissa vaaran yhtenäisyys säilyy, kun hakkuut rajataan korkeuskäyrien suunnassa pitkänomaisiksi ja laella säilytetään
tiheämpi puusto. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Maanmuokkaus
Maisemaltaan ja maaperältään herkillä rinteillä ja virkistyskäytössä olevien polkujen lähellä maanmuokkauksessa voidaan käyttää laikutusta tai äestystä, mutta
polut jätetään muokkaamatta. Laikutusta suositellaan erityisesti rinnemaille sekä
maisemallisesti herkille alueille, mutta myös äestystä voidaan käyttää. Rinnemailla
äestysurat suunnataan korkeuskäyrien suuntaan vesien virtaamisen ja maa-aineksen
irtoamisen ehkäisemiseksi. Äestysurille jätetään katkoja varsinkin kaltevalla maalla ja
paikoissa, joissa luontaisina katkoina toimivia maapuita, kantoja, kiviä, eläviä puita
ja muurahaispesiä ei ole.

6.3

Reunametsät
Saijalla reunametsiä ovat jokirantoja, lampia, soita, viljelyksiä ja pihapiirejä reunustavat metsät. Reunametsällä tarkoitetaan avointa tilaa reunustavaa kaistaletta, joka
ulottuu noin puuston pituuden verran avoimen tilan reunasta metsän sisälle. Reunametsät ovat maisemaltaan herkkiä suurille muutoksille: Saijalla eniten huomiota
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kiinnittävät peltoja, niittyjä ja jokivarsia reunustavat metsät, sillä ne näkyvät kylän
keskustaan, päätielle ja kyläkierroksen reiteille. Myös jokivarren ehjästä ja monimuotoisesta maisemasta kannattaa huolehtia, sillä jokivarsien virkistyskäyttö lisää
niiden maisemallista arvoa ja herkkyyttä. Myös Kaunisharjun ja päätien väliin jäävä
Piippulampi on näkyvällä paikalla. Reunametsien maisemanhoidossa tavoitteena
on säilyttää maisemakuva tiheänä ja monimuotoisena. Reunametsiin ei suositella
avohakkuita, eikä pensaskerrosta tulisi raivata kokonaan pois.
Toimenpidekuvioiden rajaus
Avoimen alueen ja siihen rajoittuvan toimenpidekuvion rajalle jätetään reunavyöhyke, jonka maisemanhoidossa tavoitellaan monilajisen ja monikerroksisen puu- ja
pensaskerroksen kasvattamista.
Toimenpidekuviot rajataan reunametsässä ja sisemmällä metsän sisälläkin kaarteleviksi tai maaston pienmuotojen mukaan, jotta eri tavalla hakatut metsät eivät
erottuisi lähimaisemassa tai kauempaa katsottuna suoraviivaisina ja häiritsevinä.
Reunametsän maisemanhoidossa on tärkeää säästää paljon eri puu- ja pensaslajeja maisemaa rikastuttamassa ja turvaamassa luonnon monimuotoisuutta. Puuston
moni-ilmeisyyden lisäksi reunametsät lisäävät maisemakuvan elävyyttä eläin- ja
lintulajistollaan, sillä reunametsien eliölajisto on usein paljon rikkaampaa, kuin viereisen metsän tai avoimen alueen lajisto. Saijalla esimerkiksi jokivarsien, soiden ja
pellonpientareiden puuston suojaamissa pensaikoissa tapaa paljon pikkulintuja ruokailemassa ja pesimässä. Vesistöjen, avosoiden ja viljelysten reunametsät ovat myös
hyvä tuulensuoja metsille ja asutukselle. Parhaiten tuulta kestävät asteittain nousevat
reunametsät, ja ne sitovat maisemakuvassa avoimet alueet pehmeästi ympäröiviin
metsiin.
Viljelysten reunametsät
Saijalla osa viljelysten reunametsistä on luonnostaan melko avoimia, sillä monet
pellot ja niityt rajautuvat karuihin männiköihin. Kosteammilla mailla Tenniöjoen,
Kuolajoen ja suometsien reunoilla viljelysten pensaskerros ja reunametsän puusto on
monilajisempaa ja sulkeutuneempaa. Reunametsän maisema kärsii, jos pensaikko tai
pienpuusto raivataan järjestelmällisesti tai reunametsä hakataan ympäröivän metsän
hakkuun yhteydessä. Sekä karuissa että rehevissä reunametsissä kannattaa panostaa
monilajisen ja tiheän reunametsän kasvattamiseen.

Kuva 33. Panoraamamaisema Vaaranlenkin varresta Sarivaaran suuntaan. Pensaikko ja nuoret puut pehmentävät metsän ja avoimen viljelysmaan rajaa. Monikerroksinen ja useista eri puu- ja pensaslajeista muodostuva
reunametsä on myös tärkeä luonnon monimuotoisuuden ja suojavaikutuksen kannalta.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Viljelyksiä ympäröivien metsien hakkuissa reunametsästä voidaan poimia varovasti puita, mutta pensaikko ja maisemapuut säästetään. Viljelysten reunametsissä
kannattaa säästää pensaskerroksen katajat, pihlajat, koivut ja muut lehtipuut sekä
nuoret kuuset ja männyt. Jo olemassa olevat kookkaammat maisemapuut, kuten
valkokukkaiset pihlajat ja tuomet, riippuvaoksaiset rauduskoivut, jyhkeät kuuset ja
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haavat sekä paksuoksaiset männyt voidaan säästää yksittäisinä puina tai luontevina
ryhminä. Yksittäisten maisemapuiden tai -puuryhmien ympäriltä kannattaa poistaa
puustoa, jotta maisemapuut erottuisivat paremmin ja niille kehittyisi sopusuhtaisempi latvus.
Kuolajoen ja Tenniöjoen reunametsät
Kuolajoki ja Tenniöjoki virtaavat pääasiassa viljelysmaiden halki. Pisimmät talousmetsien reunustamat jokimaisemat sijaitsevat Saijan kylän itäpuolella Tenniöjoen varressa sekä Lammaskosken sillan yläpuolella Multaharjun kupeella sekä Suutarisenkankaan ja Vaaranlenkin jokirannoilla. Pieniä talousmetsäsaarekkeita tai -kielekkeitä
työntyy jokirantaan myös viljelysten keskeltä. Jokivarsien reunametsien hoidossa
on tärkeä jättää rantaan sekä vesien ja vesiluonnon suojelun että maiseman kannalta
tärkeä suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen suositeltu leveys on jyrkkien, hienosta maaaineksesta muodostuvien törmien kohdalla noin 20 metriä.

Kuva 34. Jokivarsilla rantaan jätettävä puustoinen suojavyöhyke turvaa sekä maisema- että luontoarvojen säilymistä. Kuvassa näkyvällä Multaharjun rinteellä Lammaskosken lähellä rinne on jyrkkä,
ja suojavyöhyke on hyvä ulottaa kuvauspaikan tuntumaan rantatörmän päälle. Joelta katsottuna
suojavyöhyke pehmentää jokimaisemaa ja peittää etäämpänä tehtäviä hakkuita.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Suojavyöhykkeellä ei muokata maata eikä käytetä lannoitteita tai torjunta-aineita.
Suojavyöhykkeeltä voi hakata puustoa poimintaluonteisesti, mutta maiseman ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät puut ja pensaat kannattaa säästää. Jo
metsien kasvatushakkuissa suojavyöhykkeelle tai sen tuntumaan on hyvä jättää säästöpuuryhmiä tulevia uudistushakkuita ajatellen: kookkaat, erikoisen muotoiset puut
ja raivaamaton pensaskerros pehmentävät rantamaisemaa tasarakenteisia talousmetsiä vasten sekä parantavat luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Rantametsien
uudistushakkuissa suositellaan luontaista uudistamista.
Jokimaisemaan on hyvä jättää vaihtelua: metsien ja rantatörmien annetaan kasvaa
enimmäkseen luonnollisen tiheänä, ja paikoin joelta maalle tai rannan kulkureiteiltä
avataan vesinäkymiä. Metsäisillä joenrannoilla, missä tärkeitä reittejä ja taloja ei ole,
suositellaan rantapensaikon raivausta vain, jos puusto haittaa merkittävästi vesillä
tai rannalla kulkua. Lähellä rantaa yksittäisten haaparyhmien, riippakoivujen, aihkimäntyjen tai muiden maisemapuiden ympäriltä voidaan hakata tai raivata puita ja
pensaita, jolloin maisemapuut erottuvat paremmin metsän keskeltä.
Multaharjun kohdalla polulta tai tieltä voidaan avata puiden runkojen lomasta siivilöityvä jokimaisema: korkealla ja avaralla männikkötörmällä maiseman avaukseksi
riittää rantapensaikon ryhmittäinen raivaus sekä näkymää pahiten peittävien puiden
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poisto. Rantametsiä ei suositella raivattavaksi Tenniöjoen varressa metsäojitusalueiden kohdalla; ryteikköisen puuston ja kaivettujen ojien näkyminen vähentäisi jokimaiseman luonnollisuutta ja yhtenäisyyttä. Raivaamaton ja hoitamaton rantametsä
lisää jokimaisemaan luonnontilaisuuden tuntua pehmeämuotoisilla pensaikoillaan
ja tiheällä puustollaan.
Lampien ja soiden reunametsät
Saijalla on muutamia lampia ja avoimia soita, joiden maisemanhoidossa tavoitteena
on säilyttää reunametsät mahdollisimman peitteisinä. Aapasoiden reunat työntyvät
pohjoisessa päätien varteen, ja niiden hoitoon on annettu suosituksia tienvarsimetisen toimenpidesuositusten yhteydessä. Sarilampi on vajaan kilometrin mittainen
lampi Sarivaaran alla, ja Kaunisharjun ja Kolsanharjun kupeelle jää Piippulampi sekä
muutamia muita pieniä lampia ja soita. Lampien rannoilla on yleensä avosuota tai
soistuvaa maata, mutta harjujen alla lammen tai suolampareen rannasta maa nousee
jyrkemmin metsän sisään.
Maisemanhoidossa on tavoitteena säilyttää lampien ja soiden reunametsät tiheinä:
niiden reunoilla ei suositella pensaikon tai pienpuuston raivausta eikä maanmuokkausta. Hakkuut suositellaan rajattavaksi noin puuston pituuden päähän lammen
tai suon reunasta. Yksittäisiä puita voidaan poimia myös reunametsästä, mutta maisemassa vaihtelua tuovat suuret lehtipuut, sekä pihlajat, haavat ja suurin osa koivuistakin säästetään. Myös varjostavat kuuset ja vanhat männyt korostavat lampien
ja soiden luonnonmaiseman tunnelmaa. Piippulammen tien puoleiselta reunalta ja
Lemmenkujan tien varresta suon reunalta voidaan näkymää avata raivaamalla pensaikkoon pieniä aukkoja, mutta systemaattista raivausta vältetään.

Kuva 35. Piippulampi näkyy päätien varteen, sillä tienvarren vesakko on pidetty kurissa. Suon reunoille säästettyjen pienten puiden ja pensaiden ansiosta näkymä on erämainen, vaikka kylämaiseman helmeä kehystävät tehokkaasti hoidetut nuoret kasvatusmetsät. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, ympäristöstään selvästi erottuvat
pienten lampien välittömät lähiympäristöt ovat myös metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden
kannalta. Metsälain mukaan näiden pienten lampien rantoja ei saa käsitellä niin, että
lammen ja sen lähiympäristön ominaispiirteet muuttuvat; metsälain tarkoittamien
luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten lampien välittömät lähiympäristöt tulisi jättää hakkuiden ulkopuolelle tai käsitellä ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
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6.4

Laaksometsät
Saijalla laaksometsät sijaitsevat tasaisella maalla jokilaaksossa sekä rinteiden alapuolisissa notkelmissa. Asutus, viljelykset ja kulkuväylät sijoittuvat laaksoihin, mutta
laaksometsillä tarkoitetaan tässä keskeisiltä katselupaikoilta näkymättömiin jääviä
metsäisiä alueita. Suurin osa Saijan laaksometsistä on ojitetuilla soilla tai soita reunustavilla matalilla kankailla. Laaksojen metsät muodostavat vaaroilta ja harjuilta
näkyvässä kaukomaisemassa maiseman keskialuetta täyttävää pintaa, tai jäävät selänteiden taakse näkymättömiin.
Laaksometsät eivät ole maisemallisesti herkkiä, sillä niiden metsät eivät erotu
maisemassa keskeisille kulkureiteille tai katselupaikoille eikä maisemaa luonnehdi
luonnonmukaisuus tai koskemattomuus. Laaksometsät kestävät muutosta ja metsien
käsittelyä hyvin myös siksi, että katselijoita on vähän: laaksometsiä katselevat lähinnä
satunnaiset marjastajat, metsästäjät tai yksittäisille mökeille kulkevat ihmiset. Laaksometsien käsittelyssä on tärkeä kiinnittää huomiota toimenpidekuvion kokoon ja
rajaukseen sekä lähimaiseman rikastuttamiseen. Metsät suositellaan kasvatettaviksi
sekametsinä, mutta puulajeja voidaan suosia myös topografian tai ravinteisuuden
mukaan vaihdellen: kumpareille mäntyjä ja notkelmiin kuusia.

Kuva 36. Laaksoissa näkymät rajautuvat metsien reunustamaksi lähimaisemaksi. Mökkitien
varressa eri puulajit lisäisivät lähimaiseman monimuotoisuutta, ja ryhmittäinen raivaus avartaisi
putkimaista tienäkymää. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kuva 37. Laaksoissa maisemanhoidossa kannattaa panostaa lähimaiseman rikastuttamiseen.
Männikön harvennus on korostanut katajapensaita ja rytmikkäästi seisovia puiden runkoja.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.
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Toimenpidekuvion rajaus
Saijalla laaksoissa metsikkökuvioiden kaartelevia rajoja voidaan käyttää toimenpiteiden rajaamisessa, mutta suorien tilanrajojen muotoa on suositeltava pehmentää.
Hakkuukuviot rajataan maaston pienmuotojen mukaan esimerkiksi kumpareiden
reunoja, kosteampia kohtia tai metsän aukkopaikkoja seuraillen, tai reunalle jätetään
säästöpuuryhmiä. Laajoja alueita uudistettaessa voidaan jättää läheisten selänteiden
tai jokien suuntaisia vaihtelevan levyisiä kaistaleita tai puuryhmiä. Noin puuston pituuden levyinen kaarteleva kaistale tai 10–20 puun ryhmä on maiseman mittakaavan
sopiva, ja se toimii myös hyvänä säästöpuuryhmänä luonnon monimuotoisuuden
kannalta. Kaistaleelta voidaan poimia puita, mutta säästöpuuryhmiksi tarkoitetuista
kohdista ei poisteta puita eikä maata muokata.

6.5

Tienvarsimetsät
Tienvarsien metsät ovat Saijan maisema-alueen portti: ne ovat maisema-alueelle
johtavien pääteiden varsilla ja tervehtivät lähtevää tai saapuvaa kulkijaa. Metsien
näkyvyys ja katselijoiden runsaus lisää tienvarsien maisemallista herkkyyttä. Tienvarsimetsien maisemanhoito on tärkeää kylästä syntyvän mielikuvan kannalta, sillä
suurin osa Saijalla käyvistä ihmisistä näkee ensimmäiseksi ja ehkä ainoastaan vain
teiden varsilta avautuvat näkymät. Tiemaisemat ovat merkittäviä myös paikallisten
viihtyvyyden kannalta: kyläläiset katselevat tiemaisemia joka päivä työ- ja koulumatkoillaan sekä ulkoillessaan. Teiden varsilla maisemanhoidolla voidaan joko peittää
epämiellyttäviä kohteita tai avata näkymiä maiseman rikastuttamiseksi.
Maisemanhoidossa Saijan tiet voidaan jakaa kahteen luokkaan niiden ajonopeuden
mukaan. Ensimmäisen muodostaa Salla–Savukoski -tie, jolla nopeusrajoitus on 80
km/h, ja toisen luokan muodostavat nopeudeltaan hitaat kylätiet, Sarivaaran länsipuolella kiertävä Vaaranlenkki ja kylämaiseman ytimessä kaarteleva Lemmenkuja.
Nopeilla tieosuuksilla maisemanhoidossa kannattaa panostaa laajoihin näkymiin
ja tien turvallisuuteen. Reunametsän puustolla voidaan tuoda vaihtelua tien putkimaiseen maisemaan. Kylätiet kulkevat kulttuurimaiseman sydämessä, ja metsien
maisemanhoidolla voidaan kaivaa esille kylämaiseman aarteita ja yksityiskohtia.

Kuva 38. Sekä kyläteillä että nopeilla tieosuuksilla pensoittuminen sulkee näkymän ja tekee
tiemaisemasta putkimaisen. Kuva: Annakaisa Nivakoski.
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Tiemaiseman rikastaminen
Teiden varsilla maaston muodot ovat melko tasaisia ja näkymät putkimaisia. Näkymiin saadaan vaihtelua esimerkiksi harventamalla metsää ja pensaikkoa voimakkaammin tien laidalta. Samalla kun näkymä metsän sisälle syvenee, kasvaa myös
porojen ja hirvien kulkualueilla kaivattu varoaika. Eri puulajeja jättämällä saadaan
tienvarsiin liikkeen tuntua ja vaihtelua. Tiemaiseman rikastamiseksi kannattaa lehtipuita jättää kasvamaan ryhmiin tai yksittäin kaikissa metsän käsittelyvaiheissa.
Varsinkin Sallaan johtavalla tiellä yksitoikkoisiin männiköihin saadaan vaihtelua,
kun suorilla tieosuuksilla kasvatetaan mahdollisimman paljon eri puulajeja.
Nopeilla tieosuuksilla pienten yksityiskohtien, kuten yksittäisten suurten kivien tai
erikoisten puiden raivaaminen esille tiheän puuston seasta voi olla turhaa työtä, sillä
ohi kiitävä autoilija ei ehdi kiinnittää niihin huomiota. Päätiellä yksityiskohdat erottuvat parhaiten laajempien aukeiden reunoilta ja kaarteista. Tien kaarteet on helpompi
hahmottaa, jos ulkokaarteeseen jätetään suurehko lehtipuuryhmä. Tulevaisuudessa
uudistusaloille ja nuoriin taimikoihin kannattaa jättää komeita maisemapuita, ja rajata
reunat maaston pienmuotoja tai eri puulajeja korostaen.

Kuva 39. Harvennetussa koivikossa vaaleat rungot pääsevät esille ja taustalta avautuu kaunis niitty.
Raivausten ja harvennusten ansiosta tienäkymän putkimaisuus vähenee ja koivut järeytyvät nopeammin maisemaa jäsentäväksi ja valoisuutta tuovaksi metsiköksi. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kyläteillä raivauksilla ja harvennuksilla voidaan ottaa esille maaston yksityiskohtia
hieman kauempaakin tai avata jokivarsille ja harjuille siivilöityviä näkymiä. Yksityiskohtina pihlajat, haavat, tuomet, koivut, kuuset sekä maisemaa pehmentävät pajut ja
katajat yksittäin ja aukean laidalla piristävät tiemaisemaa muodoillaan ja väreillään,
ja niitä suositellaan säästettäväksi taimikonhoidossa sekä harvennus- ja uudistushakkuissa. Varsinkin juhannuskesällä kukkivat tuomet ja pihlajat, sekä kaikki lehtipuut
ruskan aikana ovat maisemassa arvostettuja puulajeja. Tienvarren lähimaisemassa
voidaan korostaa myös erikoisen muotoisia puita, kiviä, keloja tai tervaskantoja
raivaamalla puustoa kohteelta tielle päin. Risteyksissä ja pihapiirien metsissä voidaan käyttää myös pystykarsintaa: se avaa näkymää metsän sisälle. Pystykarsintaa
kannattaa käyttää kuitenkin harkiten ja vain pienialaisesti, sillä maisemasta tulee
herkästi yksitoikkoinen.
Tienvarsimetsän uudistaminen
Uudistuskypsiä metsiä on tällä hetkellä Savukoskelle johtavan tien varressa, mutta
muutaman vuosikymmenen päästä monet Saijan tienvarsimetsistä saavuttavat uudistuskypsyyden. Metsien uudistushakkuut tuovat vaihtelua tiemaisemaan, mutta
uudistamisessa on kiinnitettävä huomiota toimenpidekuvion rajaamiseen, säästöpui-
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hin ja uudistamisen nopeuteen. Ihmiset kokevat uudistamisen aiheuttaman maisemanmuutoksen yleensä kielteisenä, ja siksi keskeisillä kulkureiteillä uudistamisvaihe
kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä. Taimettumista voidaan nopeuttaa esimerkiksi uudistamista edeltävillä väljennyshakkuilla. Uudistushakkuut, mahdolliset
maanmuokkaukset sekä metsänviljely kannattaa toteuttaa mahdollisimman lyhyen
ajan sisällä.
Uudistuskypsässä metsässä voi maisema-arvojen vuoksi käyttää pidempää kiertoaikaa ja harventaa puustoa, jolloin myös uudistusvaihetta ajatellen luontaista taimiainesta syntyy enemmän. Varsinkin laajoissa viljellen uudistettavissa metsiköissä voidaan edetä kahdessa vaiheessa, jolloin kerralla näkyvä uudistusala jää pienemmäksi;
Ensin uudistetaan tien vierestä n. 20–50 metrin levyinen kaista, joka muotoillaan
reunoiltaan kaartelevaksi, ja etualalle jätetään suuret säästöpuuryhmät. Kun taimikko
on varttunut, uudistetaan taakse jäänyt metsikön osa.
Maisemahaitat ovat pienempiä, kun uudistusala rajataan kaartelevasti maaston
muotojen tai kivennäismaan ja suon vaihettumisvyöhykkeen reunaan. Kullekin uudistettavalle kuviolle jätetään yksi tai kaksi suurempaa säästöpuuryhmää tien laitaan:
ne peittävät avointa uudistusalaa sekä lisäävät maiseman ja luonnon monimuotoisuutta. Kapeiden ja korkeiden kulissimetsien jättämistä ei suositella. Varsinkin yhtenäinen ja suoraviivaisesti rajattu kulissimetsä muistuttaa ihmisen rakentamaa seinää
tai muuria, ja sulautuu luonnonmaisemaan huonosti. Kapean kulissimetsän puut ovat
myös alttiita kaatumaan tuulessa. Niille soihin rajoittuville kuvioille, jotka näkyvät
tiemaisemaan, suositellaan jätettäväksi vaihtelevan levyinen ja latvustoltaan aaltoileva metsäinen kaistale. Maiseman monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että pienpuustoa, lahopuita ja pensaikkoa ei raivata eikä maata muokata säästöpuuryhmien
kohdalta eikä suon reunavyöhykkeeltä. Pensaikoissa ja reunavyöhykkeillä viihtyvät
linnut ja nisäkkäät tuovat maisemaan liikettä ja mielenkiintoista katseltavaa.
Savukosken tien varressa on uudistuskypsää metsää, joka kasvaa tuoreella kankaalla kapealla vyöhykkeellä ja ulottuu noin 30–70 metriä tiestä suolle päin. Metsikössä kasvaa eri-ikäisiä kuusia, mäntyjä, koivuja, haapoja ja muita lehtipuita, ja sen
halki on kaivettu oja. Metsikkö on näkyvällä paikalla tien varressa, ja näkyvyytensä
vuoksi herkkä – etenkin erämaista taustaansa vasten. Tienvarsimetsikön sijainti maisema-alueen rajalla lisää sen maisemallista arvoa. Maiseman kannalta suositeltavinta
olisi jättää pienialainen metsikkö lepoon. Jos metsikkö päätetään uudistaa, joudutaan
maaperältään hienojakoisella ja laidoiltaan soistuvalla maalla turvautumaan maanmuokkaukseen ja metsänviljelyyn. Avohakkuun ja maanmuokkauksen aiheuttama
maiseman muutos koetaan yleensä kielteisenä.

Kuva 40. Alavilla mailla maaperä on hienojakoista, ja usein metsää uudistettaessa maata joudutaan
muokkaamaan ja uusi puusukupolvi istuttamaan. Voimakas maanmuokkaus ja suoralinjaiset rajaukset koetaan maisemassa häiritsevänä. Kuva: Annakaisa Nivakoski.
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Kuva 41. Uudistusala sulautuu paremmin maisemaan, jos hakkuuala rajataan polveilevaksi ja jättää
maiseman etualalle puuryhmiä aukkoa peittämään. Kevyt maanmuokkausmenetelmä ja kasvatuskelpoisen taimiaineksen säästäminen vähentää maiseman muutosta. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Kuivahkon kankaan männiköt vallitsevat Sallaan johtavan tien varsilla, mutta niitä
on myös pieninä kumpuina Savukosken tien tuntumassa. Kuivahkot kankaat ovat
maiseman kannalta helppoja uudistettavia: avarille ja voimakkaasti harvennetuille
kankaille syntyy luontaista taimiainesta, joka voidaan säästää siemenpuuhakkuussa.
Siemenpuita jätetään runsaasti, suositus on 50–150 hyvälaatuista siementävää puuta
hehtaarille. Tielle näkyvillä alueilla muokkausurat sulautuvat paremmin maisemaan,
jos ne suunnataan tien suuntaisiksi, ja aivan tien varteen jätetään kapea muokkaamaton kaistale.
Tiemaiseman avaaminen
Savukoskelle johtavan tien varressa kannattaa panostaa kaukomaiseman avaamiseen
pohjoisen soille. Tien laitaan kasvavaa matalaa koivikkoa suositellaan raivattavaksi
ja harvennettavaksi voimakkaasti etenkin luonnontilaisten soiden kohdalta, jotta aukoista avautuisi laajoja näkymiä Kaita-aavan ja Huutoaavan yli. Suojuottien reunoille
tien varteen voidaan jättää koivuja, kuusia ja rämemäntyjä pieniin ryhmiin avoimia
näkymiä reunustamaan ja erämaista tunnelmaa lisäämään.

Kuva 42. Savukoskelle johtavan tien varresta avautuu erämainen näkymä Huutoaavan yli pohjoiseen. Tien varteen kasvava vesakko kannattaa raivata säännöllisesti, ja metsäsaarekkeiden hakkuissa säilyttää niiden pehmeästi kaareutuvat muodot. Kuva: Annakaisa Nivakoski.
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Tenniöjoen ja Savukosken tien väliin jäävät metsiköt ovat tiheitä ja puustoltaan monilajisia. Niiden kohdalla tiealueelle ulottuvaa metsää voidaan harventaa maiseman
ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi: näkymän syvyyttä metsän sisälle voidaan
lisätä harventamalla puustoa ja jättämällä monesta eri puulajista koostuvia puuryhmiä. Puuryhmiin on hyvä jättää esimerkiksi 3–10 suurempaa puuta ja hieman pensaskerrosta, jotta ne sulautuvat maisemaan pehmeämmin. Tien reunan tuntumaan
voi jättää myös yksittäisiä komeita puuyksilöitä maisemapuiksi.
Maanottopaikat
Saijalla on teiden varsilla maanottopaikkoja, jotka heikentävät maiseman laatua. Koulun tuntumassa on käytössä oleva maanottopaikka, joka leikkaa Kaunisharjun päähän
suuren aukon. Savukoskelle johtavan tien varressa sekä kylätalon luoteispuolella voidaan soranottopaikkojen eteen kasvattaa ryhmittäinen puusto. Soranottopaikkojen
kohdalla teiden laidoilla on jo nyt taimikkoa, jonka maisemallista kuvaa voidaan parantaa nopeasti kasvavilla lehtipuilla. Haavat ja koivut peittävät näkymää tehokkaasti
varsinkin kesällä, ja luovat vaaleammilla väreillään maisemaan valoisuutta. Syksyllä
niiden syysvärit puolestaan antavat maisemaan monimuotoisuutta. Myöhemmin
näköesteenä toimivia metsiä voidaan harventaa paikoin voimakkaammin, ja jättää
kriittisimpiin kohtiin tiheämpiä puuryhmiä sekä pensaikkoa.

Kuva 43. Päätien varressa olevan maanottopaikan eteen kasvava mäntytaimikko kannattaa kasvattaa tiheänä, jotta se peittäisi kyläkuvaa rumentavan harjun pään. Myöhemmin metsikkö kannatta
harventaa ryhmittäiseksi: tiheät kohdat peittävät häiritsevimpiä kohtia ja harvemmat kohdat
tekevät metsiköstä luonnollisemman näköisen. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

6.6

Polkujen ja reittien varret
Saijalla on paljon polkuja ja reittejä, joita käytetään ympärivuotisesti. Monet polut
ovat pieniä metsäpolkuja, mutta kylällä on myös valaistu ulkoilureitti ja virkistyskäytössä suosittuja metsäautoteitä. Lisäksi Saijan kylän läpi kulkee moottorikelkkaura,
jota reunustavat talousmetsät. Vaara- ja harjuselänteiden ylityksiä lukuun ottamatta
polkujen ja reittien maasto on enimmäkseen tasaista, ja lähimaisemaa rajaavat nuoret männiköt. Polkujen ja reittien maisemaan saadaan vaihtelua ja yllätyksellisyyttä
avaamalla näkymiä mielenkiintoisiin lähimaaston kohteisiin tai kaukomaisemaan.
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Kuva 44. Kaunisharjun itäpäässä kulkeva metsätie toimii myös moottorikelkkareittinä. Eri-ikäiset
puut ja eri kehitysvaiheessa olevat metsiköt tuovat vaihtelua maisemaan. Saijan yksitoikkoisissa
männiköissä kannatta reittien lähelle jättää mahdollisimman paljon lehtipuita, kuusia ja erikoisen
muotoisia puuyksilöitä. Myös kuolleet puut, kannot ja kivet ovat lähimaisemassa mielenkiintoisia
yksityiskohtia. Kuva: Annakaisa Nivakoski.

Polkujen ja reittien lähimaisemassa mielenkiintoisia maiseman yksityiskohtia voidaan korostaa harventamalla tai raivaamalla puustoa kohteen ympäriltä. Polkujen
varsille kannattaa jättää lehtipuita, kuusia tai erikoisia mänty-yksilöitä ja paikoin
puuryhmiä, jotka peittävät arvoituksellisesti näkyvyyttä ja tuovat karuihin ja yksitoikkoisiin männiköihin vaihtelua. Muita mielenkiintoisia elementtejä Saijan maisemassa ovat erilaiset kuolleet tai kääpäiset puut, kivet, vanhat kannot ja sodan
aikaiset rakennelmat. Hakkuiden yhteydessä säästöpuut ja säästöpuuryhmät kannattaa sijoitella niin, että ne lisäävät monipuolisuutta myös polkujen maisemaan.
Polkuihin rajoittuvien metsiköiden käsittelyssä on tärkeä pitää kulkureitti puhtaana
ja turvallisena: polkujen kohdalta maata ei muokata, eikä poluille kaadeta puita tai
jätetä hakkuutähteitä.

6.7

Ihmistoiminnan vanhat merkit
Saijalla ihmisen aiemmasta toiminnasta kertovat monet historiallisesti arvokkaat ja
kiinnostavat kohteet, ja alueen kulttuurihistoria lisää maiseman sisältöä ja syvyyttä. Saijan maisema-alueella ei ole kartoitettuja tai asiantuntijoiden arvioimia muinaismuistolain (295/63) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta metsissä on
runsaasti esimerkiksi viime sotien aikaisia rakennelmia. Laki suojelee sekä historiallisen että esihistoriallisen ajan kohteita. Vaikka muinaisjäännös ei olisi entuudestaan
tiedossa tai merkitty maastoon, sitä ei saa vahingoittaa. Muinaismuistolaki suojelee
kiinteät muinaisjäännökset ilman erillistä päätöstä, joten vastuu muinaismuistojen
säilymisestä on kaikilla maankäyttäjillä. Muinaismuistojen huomioiminen on myös
metsäsertifioinninvaatimus. Pohjois-Suomessa ja Saijan lähialueilla yleisimpiä muinaismuistoja ovat kivikautiset asuinpaikat ja pyyntikuopat.
Muinaisjäännösten ympärillä voidaan jatkaa metsätalouden harjoittamista; ympäröivän metsän harventaminen jopa parantaa muinaisjäännöksen näkyvyyttä ja helpottaa sen paikantamista. Metsätalouden toimenpiteissä muinaisjäännöksen ympärille jätetään suojavyöhyke, joka ulottuu vähintään kaksi metriä kohteen maanpäällisen
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Kuva 45. Saijan metsissä on runsaasti toisen maailmansodan aikaisia rakennelmia, kuten juoksuhautoja, ampumapoteroita sekä muutamia korsuja. Pohjois-Suomen metsänhoitosuosituksissa
juoksuhautojen ympärille suositellaan jätettäväksi vyöhyke, jolla maanpintaa ei rikota.
Kuva: Annakaisa Nivakoski.

osan ulkoreunoista pois päin. Muinaisjäännösalueella ja sitä ympäröivällä suojavyöhykkeellä ei saa ajaa raskaalla koneella eikä maata muokata. Muinaisjäännöksiä ei
saa kaivaa, peittää, muuttaa tai muuten kajota. Puuston käsittely muinaisjäännöksen
kohdalla riippuu jäännöksen luonteesta: puita ja pensaita voidaan poistaa varovasti
varsinkin kohteilta, joilla puuryhmä olisi altis kaatumaan tai rikkomaan muinaisjäännöksen. Hakkuut on hyvä suorittaa roudan aikana ja hakkuutähteet kerätä pois.
Jos metsätalouden toimenpiteitä suunnitellaan alueelle, jolla on tai epäillään olevan
muinaisjäännöksiä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä museovirastoon; samalla myös
vastuu muinaisjäännöksen käsittelystä siirtyy asiantuntijalle. Uudistushakkuiden,
kunnostusojitusten, ja maanmuokkausten yhteydessä asiantuntija voi määrittää suojavyöhykkeen rajat ja antaa käsittelyohjeet. Pelkän harvennushakkuun tai taimikonhoidon vuoksi ei yhteydenotto ole välttämättä tarpeen, mikäli ajourat suunnitellaan
huolella ja muinaisjäännöksen näkyviä osia ei vahingoiteta. Pohjois-Suomen metsänhoitosuosituksissa suositellaan suojavyöhykkeen jättämistä myös tervahautojen
ja viime sotien aikaisten juoksuhautojen ympärille.
Museoviraston esittämä täydennys hoitotoimenpiteistä
Rakenteiden päältä ja niiden välittömästä läheisyydestä tulisi mahdollisuuksien
mukaan poistaa puut ja pensaat, etenkin jos niiden voidaan olettaa vaurioittavan
juurillaan rakenteita tai joista saattaa syntyä tuulenkaatoja, kun ympäröivää puustoa
harvennetaan. Kaikki raivausjäte tulee poistaa rakenteiden päältä ja se tulee viedä
pois alueelta. Jos raivausjäte hävitetään polttamalla, on otettava huomioon, ettei
polttaminen saa tapahtua rakenteiden päällä eikä niiden läheisyydessä. Lisäksi ajolinjastot on suunniteltava niin, etteivät ne kulje rakenteiden päältä
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7 Hoitotoimenpiteiden toteuttaminen

7.1

Toteutetut hoitotyöt
Kesällä 2006 toteutettiin Lapin ympäristökeskuksen toimesta maisemaraivauksia
kylän alueella. Kyläläiset keräsivät tarvittavat luvat maanomistajilta ja neljä kyläläistä
työllistettiin toteuttamaan raivaukset. Kesällä 2006 toteutetut toimenpiteet pyrittiin
kohdistamaan yhteisalueisiin ja sellaisten maanomistajien tiloille, joilla itsellään ei
olisi mahdollisuuksia niitä toteuttamaan.
Toteutetut hoitotoimenpiteet myös näkyivät kyläkuvassa positiivisella tavalla,
kuten alla olevat kuvat osoittavat.

Kuvat 46 ja 47. Saijan lossirantaa ennen ja jälkeen maisemaraivauksen. Kuvat: Jouni Rauhala.
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Vuonna 2005 vastaavia hoitotoimenpiteitä toteutettiin Sallan 4H-yhdistyksen toimesta. Toteutettuja maisemaraivauksia on syytä mahdollisuuksien mukaan jatkaa,
mutta tärkeämpää olisi saada jatkuvuutta jo toteutetuille kohteille. Muutaman vuoden kuluttua pensaikot palaavat entistä tiheämpinä, ellei esimerkiksi laidunnuksen
kautta saada niitä pysymään kurissa. Kyläläisten tulisikin tehdä lampaankasvattajien
kanssa esimerkiksi laidunkiertosuunnitelma, jolloin maiseman avoimet alueet saataisiin pysymään kunnossa. Laidunnus toisi myös kyläkuvaan elävyyttä, jota myös
ohikulkijat ja kylässä poikkeavat matkailijat arvostavat.

7.2

Maisemanhoidon vastuutahot ja
rahoitusmahdollisuudet
Ensisijainen vastuu maisemanhoidosta on jokaisella maanomistajalla. Se kuinka tätä
vastuuta halutaan kantaa on tietysti kiinni jokaisen maanomistajan omasta tahdosta,
jaksamisesta ja taloudellisista resursseista. Tämä suunnitelma pyrkii kiinnittämään
huomiota Saijan alueen maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin, joita maanomistajakin kyselyn perusteella nostivat esille.
Saijan kylällä on kokemusta ja näyttöä viedä talkoovoimin yhteisesti tärkeiksi
koettuja hankkeita ja suunnitelmia eteenpäin. Toivottavasti myös maisemanhoitoon
liittyviä hankkeita voidaan näin viedä eteenpäin. Maisemanhoidon toteuttamisessa
avainkysymys on, että asukkaat näkevät oman asuinympäristönsä vaalimisen tärkeänä ja mielekkäänä puuhana.
Taloudellinen kannustus lisää usein toiminnan mielekkyyttä. Erilaisia tukimuotoja maiseman ja kulttuuriympäristön vaalimiseen on nykyään melko runsaasti saatavissa. Osa rahoitusmuodoista on yksityishenkilöiden haettavissa olevia tukia ja
avustuksia ja osa on hankerahoitusta, joihin on lähes aina löydyttävä riittävä omarahoitusosuus esim. talkootyöllä, rahalla tai sponsorituella. Maisemanhoitoa voidaan
tehdä myös yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Kyläläisten aktiivisuuden ja
monien hankkeiden kautta viranomaiset tuntevat Saijan kylän.
Varoja maisemanhoitoon on mahdollista hakea esimerkiksi maatalouden ympäristötuen erityistuista. Pelto-, niitty- tai laidunkäytössä olevista tai tässä käytössä olleista
alueista voidaan tehdä sopimus maiseman kehittämisestä ja hoidosta. Sopimuksia
tehtäessä etusijalla ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti arvokkailla maisema-alueilla sijaitsevat kohteet. (MMM asetus 647/2000). Kohteen sijainti LsL:n mukaisella
maisema-alueella nostaa sen erityisen tärkeäksi tukikohteeksi.
Viljelymaisema
Ympäristötuen erityistuki
Aktiivisilla maanviljelijöillä on maatalouden ympäristötuen erityistuen kautta hyvät
mahdollisuudet saada suhteellisen pitkäaikaista rahoitusta sekä suositeltuja että muille luonnon ja ympäristön kannalta arvokkaita toimenpiteitä varten. Ympäristötuen
erityistukea myönnetään vähintään 15 hehtaarin suuruisten alueiden hoitoa varten
henkilöille, joilla on voimassa oleva ympäristötuen perustukisopimus. Ympäristön
erityistukea on 9 eri tyyppiä eri tyyppisiä toimenpiteitä varten. Ohjeita erityistukien
hakemiseen ja hoitosuunnitelmien laatimiseen saa maatalouden ympäristötukioppaista sekä perinnebiotooppien hoitokorteista.
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Ympäristöhallinnon tuki alueille, jotka eivät ole maanviljelyskäytössä
Ympäristötuen erityistukea voidaan myöntää vain aktiivisille maanviljelijöille, minkä vuoksi kaikkien alueiden hoitoa ei voida rahoittaa tuen avulla. Siksi suoraan
ympäristöministeriön rahoittama tukimuoto on kehitetty arvokkaiden muiden kuin
maanviljelijöiden omistamien luonnonalueiden hoidon edistämiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että alueen luonnonarvojen on oltava dokumentoituja
(esim. perinnebiotooppikartoituksessa todettuja alueita, arvokkaita lintualueita tms.)
ja alueiden hoidosta vastaa yleensä jokin yhdistys.
Perinnemaisemat ja perinnebiotoopit
Perinnemaisemien ja -biotooppien hoitoa toteuttavat Lapissa lähinnä viljelijät. Viljelijöitä tuetaan tässä työssä maatalouden ympäristötuen erityistuella.
Lapin ympäristökeskus antaa hoitohankkeista lausunnon, jossa arvioidaan suunnitelman soveltuvuutta kohteen hoitoon ja annetaan tarvittaessa hoito-ohjeita. Etusijalla tuen saannissa ovat Lapin perinnemaisemat -julkaisussa mainitut arvokkaat
perinnebiotoopit.
Erityistukea voi saada muun muassa maiseman kehittämiseen ja hoitoon, luonnon
monimuotoisuuden edistämiseen ja perinnebiotooppien hoitoon. Perinnebiotooppien hoidon tukea haetaan viideksi vuodeksi kerrallaan Lapin TE-keskuksesta. Maisemanhoitokohteilla tukikausi voi olla viisi tai kymmenen vuotta.
Metsämaisema
Maatalouden ympäristötuen erityistuki sopii erittäin hyvin pellon ja metsän välisen
monimuotoisen metsänreunan luomiseen ja säilyttämiseen. Muuten voi metsälain
erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilyttämiseen anoa metsätalouden ympäristötukea. Metsäkeskus on kartoittanut metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt ja
metsänomistajille on toimitettu näitä koskevat tiedot.
Rakennettu ympäristö
Ympäristöhallinnon tuki rakennusperinteen hoitoa varten
Tämä tukimuoto myönnetään lähinnä vanhojen, tärkeiden talojen korjaamiseen ja
kunnostamiseen. Anomuksen voi tehdä ympäristökeskukselle vuosittain.
Rakennusten kunnostamisen tuki
Lähinnä olennaisen osan tuloistaan peruselinkeinoista saaville henkilöille (esim.
maanviljelijöille) voidaan TE-keskuksen kautta myöntää suoraa tukea rakennusten,
esimerkiksi vanhojen latojen tai myllyjen, kunnostamista varten.
Korkotukilaina
Olennaisen osan tuloistaan peruselinkeinoista saavat henkilöt (esim. maanviljelijät)
voivat TE-keskuksen kautta saada myös tukea korkotukilainan muodossa kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti tärkeiden rakennusten
korjaamiseen tai kunnostukseen, esimerkiksi 80 % asuinrakennuksen korjauksen
muodostamista kustannuksista.
Kunnostusavustus kulttuurihistoriallisesti tärkeille rakennuksille
Museovirastolta voi anoa tukea kulttuurihistoriallisesti tärkeiden rakennusten kunnostamiseen.
Hakemukset ovat valtakunnallisia, mutta museovirasto pyytää lausuntoa paikalliselta taholta, joka on Lapissa on Lapin maakuntamuseo.
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YTY-työt
Lapin ympäristökeskuksen maisemanhoitokohteet valitaan tapauskohtaisesti. Viljelijät voivat saada suoraa tukea maisemanhoitohankkeisiin maatalouden ympäristötuen erityistuesta. Ympäristökeskuksen työkohteiksi valitaan alueita, joita ei voida
rahoittaa ympäristötuella. Etusijalla ovat arvokkailla maisema-alueilla olevat kohteet
ja perinnemaisemainventoinnissa löydetyt arvokkaat kohteet. Myös muut kohteet,
joilla on etenkin paikallisesti maisemallista merkitystä voivat päästä hoitokohteiksi
kuntakohtaisten YTY-töiden (= ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistävät työllisyystyöt)
kautta.
YTY-töinä tehdään tyypillisesti tienvarsien raivauksia, umpeutuneiden pelto- ja
laidunalueiden raivauksia, vanhojen rakenteiden ja rakennusten entisöintiä ja kunnostusta (esim. latojen pärekatot ja aittojen kunnostukset) sekä historiallisesti arvokkaiden kohteiden ympäristön hoitoa.
YTY-töinä toteutettiin Saijan alueella kesällä 2006 maisemaraivauksia ja toivottavaa onkin, että tämänkaltaista paikallisten ihmisten työllistämistä voitaisiin jatkaa
esimerkiksi näköalatornin rakentamisessa ja vanhan kuivaamon kunnostamisessa.
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8 Seuranta ja alueen kehittäminen

Tämän maisema-aluesuunnitelma on tehty pohjatyöksi luonnonsuojelulain mukaisen
maisema-alueen perustamiseksi Saijan kylään. Perusteluja maisema-aluepäätökselle
on esitetty suunnitelman alussa. Maisema-aluepäätös on riippuvainen kunnan, maakuntaliiton ja alueellisen ympäristökeskuksen tahdosta ja näkemyksistä.
Laadittu suunnitelma on kuitenkin myös tehty Saijan kylän nykyisille ja tuleville
asukkaille. Suunnitelmaan on kerätty laajasti tietoa alueen historiasta ja se toivottavasti tuo tätä suunnitelmaa lähemmäksi kyläläisiä. Mennyt historia on se joka on
Saijan kylästä tehnyt sen mikä se tällä hetkellä on ja auttaa meitä ymmärtämään
muutokset myös maisemassa.
Suunnitelman toteutuminen riippuu paitsi kyläläisistä ja maanomistajista itsestään
myös eri viranomaisista. Toivottavaa onkin, että suunnitelmassa esitettyjä asioita
otetaan huomioon tulevissa hankkeissa ja suunnitelmissa. Yhteistyö kyläläisten ja
viranomaisten kesken on ratkaisevan tärkeää.
Elinkeinorakenteen muuttuessa tuotantopainotteisesta palvelupainotteiseksi myös
Saijan kylässä tulevaisuudessa matkailulla tulee olemaan keskeinen merkitys, niin
Saijan kuin muunkin maakunnan kehityksessä. Tätä kehitystä omalta osaltaan halutaan tällä suunnitelmalla tukea.
Suunnittelutyön aikana on noussut esiin erilaisia tuotteistamis- ja kehittämisideoita. Tällaisia ovat esimerkiksi Saijan alueen vanhojen reittien hyödyntäminen
matkailutoiminnassa, kuten Sallan kyläreitti -hankkeessa on jo tehty. Saijan kylän
ympäristöstä löytyy savotta-, uitto-, porotalous- ja sotahistoriallisia kohteita, joita
voitaisiin tuotteistaa. Sotahistoriallisia kohteita löytyy kylän ympäristöstä runsaasti
ja esimerkiksi Kukkuran alueelta löytyy kohteita, jotka voitaisiin kunnostaa esittelykohteiksi. Alueen sotahistoriasta voisi löytyä tuotteistamismahdollisuuksia esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksille. Sarivaaran vanha poroaita voitaisiin kunnostaa ja
poromiehet voisivat järjestää aidalla poroerotuksia, jotka toimisivat myös ohjelmapalveluna matkailijoille.
Kukkuran tai Sarivaaran alueelle suunniteltu näköalatorni on toivottavasti seuraava konkreettinen hanke, jonka toteuttamiseen ryhdytään. Kylällä sijaitseva vanha
kuivaamo voidaan myös kunnostaa nähtävyydeksi.
Kaiken kaikkiaan Saijan kylästä löytyy mahdollisuuksia kehittää elinkeinotoimintaa ympäröivään luontoon, kylämaisemaan ja paikallishistoriaan tukeutuen.
Yhtenä jatkona maisemasuunnitelmalle voisi olla myös kyläläisille järjestettävä
koulutus maisemanhoitotöiden tekemiseksi. Koulutus voitaisiin kytkeä esimerkiksi
johonkin hankkeeseen, joka toteutetaan Saijan kylällä yhteistyössä kyläläisten kanssa.
Näköalatorni voisi olla tällainen.
Maisema-alueen imago- ja mainosarvon hyödyntämiseksi kylälle tulisi laatia alueesite suomen- ja englanninkielisenä samoin kuin internetsivut.
Suunnitelman toteutumisen ja kylämaiseman kehittymisen seuraamiseksi tulisi
hankkeen ohjausryhmään kuuluneiden tahojen kokoontumisia jatkaa.
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9 Maisema-alueen perustaminen

Tämän suunnitelman yhtenä tavoitteena on lakisääteisen maisema-alueen perustaminen Saijan kylään. Seuraavassa esitellään maisema-alueen perustamisprosessia ja
siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä maisema-aluepäätöksen suhdetta olemassa oleviin
kaavoihin ja lainsäädäntöön. Kappaleessa 10 arvioidaan mahdollisen maisema-aluepäätöksen vaikutuksia.
Lakien ja säädösten asettamat tavoitteet/velvoitteet
Yksi luonnonsuojelulain tavoitteista on luonnonkauneuden ja maisema-arvojen
vaaliminen (LsL 1 §). Lain nojalla voidaan perustaa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä maisema-alue ”luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden,
historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi” (LsL 32 §). Perustamispäätöksen valtakunnallisesta
maisema-alueesta tekee ympäristöministeriö. Maakunnallisesta maisema-alueesta
päätöksen tekee alueellinen ympäristökeskus (LsL 33 §). Päätökseen voidaan sisällyttää maiseman oleellisten piirteiden säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä, jotka
eivät kuitenkaan saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa (LsL
34 §). Yksittäistapauksissa alueellinen ympäristökeskus voi myöntää poikkeuksen
näistä määräyksistä.
Määräysten ulkopuolelle jäävät kuitenkin rakennuslainsäädännön piiriin kuuluvat
asiat, mikäli alueella on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava.
Maisema-aluetta koskevassa päätöksessä on oltava selostus alueen maisema-arvoista
ja sen suojelun ja hoidon tavoitteista (LsA 15 §).
Suojelupäätös voidaan lakkauttaa tai sen suojelumääräyksiä lieventää, mikäli alueen maisema-arvo on olennaisesti vähentynyt tai jos suojelu estää yleisen edun
kannalta tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen (LsL 35 §).
Metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla,
kun niiden monimuotoisuus säilytetään. Lakia sovelletaan metsätalousmaaksi luettavilla alueilla. Lain ulkopuolelle jäävät luonnonsuojelulain nojalla muodostetut suojelualueet (MetsäL 2 §). Maisema-alueet eivät kuulu näiden suojelualueiden joukkoon,
joten maisema-alueella metsiä hoidetaan metsälain mukaisella tavalla. Metsälain
6§:ssä kuitenkin todetaan hakkuista erityiskohteissa, että jos hakkuun kohteella on
metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön kannalta
erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä
tavalla. Tämä antaa mahdollisuuden maisemapainotteiseen metsänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen.
Maisema-alueen perustamiseen liittyy kaksi tasoa, luonnonsuojelulain 34 §:n
tarkoittamat suojelumääräykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelma, joilla tuetaan
määräyksiä ja annetaan esimerkkejä suojelutavoitteiden toteuttamiseksi.
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Suojeluehdotus perustuu maiseman ominaispiirteisiin ja arvoihin, joiden säilymistä ja vahvistumista päätös pyrkii edistämään.
Maisema-aluemerkinnät eivät velvoita yksityisiä maanomistajia aktiivisiin hoitotoimenpiteisiin. Viranomaispäätöksissä tulee ottaa huomioon maisemanhoitosuositukset. Maisema-aluepäätös tulee ottaa huomioon myös lupatarkastelussa ja kaavoja
uudistettaessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää niiden elinkeinojen tukemiseen,
jotka toimillaan ylläpitävät alueen ominaislaatua ja maisemaa. Rakennuslupaa edellyttävistä hankkeista, jotka sijaitsevat luonnonsuojelulain mukaisella maisema-alueella, pitää pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto MRL:n 60 §:ssä mainitussa
tapauksessa.

Saijan maisema-alueen perustamisprosessi
Maisema-alue päätöksen valmistelu,
maiseman hoitosuunnitelma

Lausuntokierros

- Valtion viranomaiset ja laitokset
- kunta
- maakuntaliitto

- alueen luonnon- ja ympäristönsuojelun
kansalaisjärjestöt

- maanomistajia edustavat yhteisöt
LSA 14 §

Valitusosoitus päätöksestä:
Rovaniemen hallinto-oikeus
LSL 61 §:n mukaisesti
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Sallan kunnalta esitys Lapin liitolle
maisema-alueen perustamisesta
- Perustamisedellytykset LSL 32 §

Lapin liitolta esitys maisema -alueen
perustamisesta
Lapin ympäristökeskukselle
Lapin ympäristökeskus tekee
perustamispäätöksen
Saijan maisema-alueesta
- selostus maisema-arvoista

- maisema-aluetta koskevat määräykset LSL 34 §
LSL 33 §, LSA 15 §

10 Maisema-aluepäätöksen 					
vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Luonnonsuojelulain mukaisella maisema-alueella ei sovelleta rakennuslainsäädännön piiriin kuuluvia määräyksiä, mikäli alueella on voimassa asemakaava tai
oikeusvaikutteinen yleiskaava (LsL 34 §). Näin ollen maisema-aluepäätöksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön jäävät vähäisiksi. Oikeusvaikutteinen kaava
ohjaa maankäyttöä maisema-alueellakin. Maisema-aluepäätös on kuitenkin otettava
huomioon rakennuslupatarkastelussa, jolloin maiseman arvoja heikentävät toiminnot ohjataan alueille, joilla vaikutukset jäävät vähäisiksi. Lähinnä tämä tarkoittaa
suosituksia, joilla rakentaminen pyritään ohjaamaan avoimilta peltoaukeilta vanhan
asutuksen yhteyteen, metsänreunaan tai pellon keskellä oleville saarekkeille.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisema-aluepäätöksen tarkoitus on suojella maakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Se edistää maiseman arvojen sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä
alueella. Hoito- ja käyttösuunnitelma korostaa maisemarakenteen olennaisia osia.
Avoimiin peltoalueisiin liittyvä suositus metsittämättä jättämisestä säilyttää maiseman avoimen perustilan ja maiseman tarkastelun kannalta olennaisimmat näkymät.
Metsien hoidossa otetaan huomioon sekä maisemalliset että ekologiset arvot. Hoito- ja
käyttösuunnitelma pohjautuu alueelta tehtyihin maisema- ja luontoinventointeihin.
Suunnitelmakartassa on otettu huomioon alueella olevat sotahistorialliset kohteet.
Vaikutukset talouteen
Maisema-alueen perustamisen saama positiivinen julkisuus on omiaan lisäämään
alueen matkailullista vetovoimaisuutta, jolla on positiivisia heijastusvaikutuksia niin
paikallisesti mm. alueen maatilamatkailuyrityksiin kuin koko kunnankin taloudessa.
Maisema-alueelle on yleiskaavassa osoitettu uusia rakennuspaikkoja, joten maisemaalueella on markkinointiarvoa tonttikaupassa.
Muutoin maisema-alueen perustamispäätöksellä ei muuteta vallitsevaa taloudellista tilannetta. Maanomistajille maisema-alueen taloudelliset kokonaisvaikutukset
ovat vähäiset, vaikka maisema-aluepäätös antaakin perusteita joidenkin maatalouden
erityisympäristötukien hakemiselle. Maisema-aluepäätös ei edellytä maanomistajilta
aktiivisia maisemanhoitotoimia, eikä se siis aiheuta heille kustannuksia. Maisemaalueen perustamisella ei ole vaikutusta kunnallisteknisiin kustannuksiin.
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Ihmisten terveyteen maisema-aluepäätöksellä ei ole suuria vaikutuksia. Maiseman
suojelun voidaan kuitenkin katsoa edesauttavan alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien henkisen hyvinvoinnin säilymistä ja alueen viihtyisyyden lisääntymistä. Maisema-aluepäätös ei muuta liikenneturvallisuustilannetta alueella.
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Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Maisema-aluepäätöksellä ei ole vaikutuksia alueen väestörakenteeseen. Elinkeinorakenteeseenkin kohdistuvat vaikutukset ovat olemattomat, sillä maisema-aluepäätös
vain toteaa vallitsevan maankäyttötilanteen. Mikäli valtionhallinto kohdentaa
määrärahojaan perustettaville maisema-alueille, voi sillä olla vaikutuksia paitsi
maanomistajien maisemanhoitohalukkuuteen, myös työllisyyteen, jos varoilla palkataan henkilöitä hoitoon. Maisema-alueen perustaminen vahvistaa Saijan kylän alueidentiteettiä sekä lisää sen tunnettavuutta. Saijan maisema-alue olisi ensimmäinen
laatuaan Lapissa. Sen tuoma esimerkkiarvo tuo alueeseen tutustujia sekä Lapista, että
muualta. Arvoa voidaan hyödyntää matkailumarkkinoinnissa.
Maisema-aluepäätös edistää alueen kulttuurihistoriallisten ominaispiirteiden säilymistä ja kulttuuriperinnön siirtymistä jälkipolville.
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11		Kiitokset

Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumisesta haluamme osoittaa ensimmäiseksi kiitokset ympäristöministeriön ylitarkastaja Silja Suomiselle, jonka aloitteesta Lapin
ympäristökeskus ryhtyi etsimään Itä-Lapin alueelta kohdetta maisemasuunnitelman
laatimiseksi. Seuraavana lenkkinä tässä ketjussa oli Sallan kunnan rakennustarkastaja
Erkki Yrjänheikki, joka otti idean vastaan ja ryhtyi omalta osaltaan edesauttamaan
hankkeen rahoituksessa ja käynnistämisessä. Erkin rooli koko suunnitelman laatimisessa oli ratkaisevan tärkeä. Hän keräsi asutushistoriatietoa Saijan kylältä ja toimi
apuna monissa käytännön asioissa.
Saijan kylällä suunnitelma otettiin hyvin vastaan ja monet kyläläiset avustivat
esimerkiksi vanhojen kuvien saamiseksi tähän julkaisuun. Kyläläisten aktiivisuutta
osoitti valmius heti suunnittelun alussa perustettu paikallistyöryhmä, joka toiminnallaan tuki suunnittelutyötä. Paikallistyöryhmään kuuluivat: Tatu Vaarala (pj.), Erkki
Yrjänheikki (siht.), Veikko Törmänen, Eero Törmänen, Kaarina Kilpimaa, Marjatta
Törmänen, Hannu Lahtela, Outi Kantia ja Enni Ovaskainen.
Suunnitelmassa painottuvat metsätalousalueille annettavat toimenpidesuositukset, joiden ansiokkaasta laatimisesta vastasi metsätalousinsinööriopiskelija Annakaisa Nivakoski. Lapin metsäkeskuksen metsäsuunnittelija Teuvo Ikäläinen ohjasi
Annakaisan työskentelyä.
Haluamme kiittää myös hankkeen ohjausryhmän jäseniä: Riitta Lönnströmiä Lapin
liitosta, Ari Keskimölöä Metsäkeskus Lapista, Kimmo Kaakista Lapin maakuntamuseosta, Jouni Virkkula Sallan metsänhoitoyhdistyksestä, Erkki Tuovista Metsähallitus
Lapin luontopalveluista ja Erkki Yrjänheikkiä, joka ohjausryhmässä edusti Sallan
kuntaa ja Saijan kylää.
Suunnitelman julkaisukuntoon saattamisesta kiitämme Kyllikki Koskelaa, joka
vastasi julkaisun taitosta, Hannu Lehtomaata karttojen ja valokuvien editoinnista sekä
Piia Juntusta suunnitelmaluonnoksen kommentoinnista ja kielioppitarkennuksista.
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Saijan maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmakartta

LIITE 1

LIITE 2
KYSELYLOMAKE SAIJAN MAANOMISTAJILLE

Yhteystiedot:
Nimi:___________________________

Tila/R:no:____________________________

Osoite: ___________________________________________________________________
Puhelin: ___________________
1. Miten Saijan maisema on muuttunut viime vuosikymmenen aikana?
Mitkä muutokset ovat olleet hyviä ja mitkä huonoja?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Mikä alueella on kaunista/arvokasta? Mitkä ovat alueen ominaispiirteet?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Mitkä kohdat ovat maiseman kannalta ongelmallisia?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Millaisia tarpeita oman tilanne/lähiympäristönne maisemanhoidossa on? Millaista
tukea kaipaatte lähimaisemanne hoidossa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Muuta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LIITE 3/1
Ympäristöministeriö 1993 Maisema-aluetyöryhmän mietintö, Osa II. Maisemanhoito.

LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS		
Hallituskatu 5, PL 8060
96101 ROVANIEMI
Puh. (016) 020 490 113			

PÄÄTÖS (LUONNOS)

pvm			LAP-200X-L-

ASIA

Maisema-alueen perustaminen

ALUEEN NIMI

Saijan maisema-alue

TAUSTAA

Selvitys historiasta mikä johti maakunnan liiton esitykseen.

ALUEEN SIJAINTI

Luonnonsuojelualueiden yms. läheisyys

ALUEEN KUVAUS

Tähän kuvaus esityksen laatijan näkemyksenä eli miksi esittävät aluetta
maisema-alueeksi. Luonto, maisema ja kokonaisuus.

Luonnonsuojeluasetuksen 14 §:n mukaiset lausunnot on pyydetty ja niistä
yhteenveto tähän.
		
LAUSUNNOT

LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS
Ympäristökeskus suostuu Lapin Liiton esitykseen ja päättää perustaa
Saijan maisema-alueen oheisesta kartta liitteestä ilmenevälle alueelle.
Perustelut
LSL 32 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät
		
Maisema-aluetta koskevat määräykset
LSL 34 §:n mukaan annetaan: säilyttämiseksi tarpeelliset määräykset
LAP voi myöntää yksittäistapauksessa poikkeuksen maisema-aluetta
koskevista määräyksistä.
Sovelletut oikeusohjeet Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 32 § , 33 § ja 34 §
Luonnonsuojeluasetus (160/1997) 14 § ja 15 §
Päätöksen tiedoksianto ja lisätiedot
Päätöksestä kuulutetaan Sallan kunnan ilmoitustaululla.
Lisätietoja päätöksestä antaa: , puh.nro 020 490 XXXX.
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Rovaniemen
hallinto-oikeuteen.
					
Valitusosoitus on liitteenä (LAP 01L).
MUUTOKSENHAKU
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LIITE 3/2

Johtaja			

Esittelijä
JAKELU
Päätös

saantitodistuksella
Lapin liitto
		
Jäljennös
virkakirjeellä
Ympäristöministeriö/ALO
kunta
luonnonsuojelupiiri
TE-keskus
Metsäkeskus
MTK–Lappi
metsänhoitoyhdistys
maaseutukeskus
ym.
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LIITE 4/1

Lausuntojen yhteenveto

Lausunnon
antaja

Lausunnon keskeinen sisältö

Lausunnon vaikutus suunnitelmaan

Sallan kunta

Ei huomauttamista suunnitelman sisältöön. Kunta korostaa Ei toimenpiteitä.
vuorovaikutteista suunnittelua ja että kaikki maankäyttöön
suojeluun liittyvät suunnitelmat ja päätökset ovat yleisesti
hyväksyttyjä.
Suunnitelman hyödyntämiseen on panostettava jatkossa.
Konkreettisina toimenpiteinä kunta esittää tienvarsiopasteita sekä alue-esitettä suomeksi ja englanniksi sekä
internetsivustoa.
Laaditun suunnitelman pohjalta voidaan laatia tiiviit ohjeet
maisemametsien käsittelyyn.

Museovirasto

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museovirasto
toteaa, ettei maisema-alueen kiinteitä muinaisjäännöksiä
ole järjestelmällisesti inventoitu. Suunnitelmassa tunnistetut mahdolliset muinaismuistolain rauhoittamat kohteet
tulisi tarkistaa.

Suunnitelmaan on
sisällytetty esitettyjen kohteiden
tarkempaa inventointia.

Suunnitelmassa esitetyt hoitotoimenpiteet ovat sinänsä
Kappaletta 6.7 on
perusteltuja ja toteuttamiskelpoisia kuitenkin seuraavin
täydennetty lauhuomautuksin: Rakenteiden päältä ja niiden välittömästä lähei- sunnon perusteella.
syydestä tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa puut ja pensaat,
etenkin jos niiden voidaan olettaa vaurioittavan juurillaan rakenteita tai joista saattaa syntyä tuulenkaatoja, kun ympäröivää
puustoa harvennetaan. Kaikki raivausjäte tulee poistaa rakenteiden päältä ja se tulee viedä pois alueelta. Jos raivausjäte hävitetään polttamalla, on otettava huomioon, ettei polttaminen saa
tapahtua rakenteiden päällä eikä niiden läheisyydessä. Lisäksi
ajolinjastot on suunniteltava niin, etteivät ne kulje rakenteiden
päältä.
Kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
osalta museovirasto toteaa, että laadittua hoito- ja käyttösuunnitelmaa voidaan pitää riittävänä Saijan kylän kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön lähtökohtien ja vaalimistarpeiden selvittämiseksi ja maakunnallisen maisema-alueen perustamisen edellytysten arvioimiseksi
Varsin yleispiirteisiä kohdekuvauksia ja teemakarttoja
voidaan pitää riittävänä Saijan kylän rakennuskannan ja
rakenteiden kuten vanhan tiestön luonnehtimiseksi. Aineiston informatiivisuutta voitaisiin lisätä tarkemmilla karttaesityksillä.
Tiehallinto,
Lapin tiepiiri
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Tiepiiri pitää laadittua suunnitelmaa kattavasti laadittuna
ja siinä esitettyjä ajatuksia tienvarsimetsien hoidosta suositeltavina ja tienvarsimaisemaa kehittävinä.
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Ei toimenpiteitä.

LIITE 4/2
Saijan kyläyhdistys ry

Kyläyhdistyksen mielestä suunnitelma on pääosiltaan
hyvä erityisesti siitä syystä, että kyläläisillä on ollut hyvät
mahdollisuudet olla suunnittelussa mukana.
Kyläyhdistys esittää suunnitelman jatkotyöstämiseen
seuraavia täsmennyksiä:
- nimenä voitaisiin käyttää maisemanhoitosuunnitelmaa
ilman käyttö sanaa, koska maankäyttö on ratkaistu yleiskaavassa ja suunnitelmalla ei suoranaisesti vaikuteta
alueitten käyttöön.
- Sallan jääjärvikarttaan suomenkielinen selostusteksti.

- alue-esite suomen- ja englanninkielisenä samoin kuin
internetsivut imago- ja mainosarvon hyödyntämiseksi.
Internetsivut voidaan laatia yhteistyössä kyläläisten ja
kylän nettisivujen ylläpitäjän kanssa.
- Salla–Savukoski tienvarteen opastetaulut, samoin
kaupalle.

Ei toimenpiteitä.

Lisätään suomenkielinen selostusteksti.
Lisätään esitys
lukuun 8 Seuranta
ja alueen kehittäminen.
Suunnitelmassa on
esitetty tienvarsiopasteet.

- montako vapaakappaletta julkaisusta tulee kylälle ja
paljonko julkaisu maksaa erikseen ostettuna. Kyläyhdistys
esittää 100 vapaakappaletta.
- suunnitelman hyödyntämiseen jatkossa on panostettava.
Kyläläiset luovuttavat julkaisua varten käyttöoikeudet
kaikkeen kuva- ja muuhun materiaaliin, joka työn aikana
on luovutettu ympäristökeskukselle.
Metsäkeskus
Lappi

Lapin metsäkeskuksella ei ole erityistä lausuttavaa suunnitelmasta.
Lapin metsäkeskus katsoo, että maisema-aluetta perustettaessa Saijan maisema-alueelle ei tule antaa sellaisia LSL:n
34 §:n mukaisia määräyksiä, jotka rajoittavat metsäelinkeinon toimintaedellytyksiä. Maisema-alueen metsänhoidon tulee perustua metsälakiin ja Pohjois-Suomen
metsänhoitosuosituksiin.

Lapin luonnon- Suunnitelma on monipuolinen tietopaketti kyläläisille ja
suojelupiiri ry
muille maankäyttäjille.
Seurantaan tulisi kirjata tavoitteeksi kokoontuminen 5–10
vuoden kuluttua, jolloin suunnitteluun osallistuneet tarkastelisivat suunnitelman toteutumista ja vaikutuksia.
Metsähallitus

Ei toimenpiteitä.

Lisätään esitys seurantakokoontumisista lukuun 8
Seuranta ja alueen
kehittäminen.

Metsähallitus suhtautuu myönteisesti suunnitelman laatiEi toimenpiteitä.
miseen.
Mikäli hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimenpiteitä
kohdistuu Metsähallituksen hallinnassa oleviin maa-alueisiin, pyydetään ennen toimenpiteiden aloittamista olemaan
yhteydessä Metsähallitukseen.
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LIITE 4/3
Lapin liitto

Paikallistyöryhmän ja ohjausryhmän sitoutuminen sekä
metsätalouden asiantuntemus on antanut realistisen lähtökohdan suunnittelulle.

Korjataan epätarkkuudet.

Suunnitelmaluonnokseen sisältyy muutamia epätarkkuuksia.
Mahdollisesti annettavaan maisema-aluepäätökseen
sisällytettävien määräysten tulee olla suositusluonteisia,
tai että niitä ei edes esitetä.
Suunnitelma edistää Itä-Lapin maakuntakaavan toteuttamista ja on hyvä lähtökohta lakisääteisen maisema-alueen
perustamiseksi.
Tärkeintä on kuitenkin hoito- ja käyttösuunnitelman konkreettisten ja paikkaan hyvin sovitettujen hoito- ja suositusten saaminen Saijan kyläläisille itselleen arvokkaan perinteisen kylänsä vaalimisen työkaluksi. Virallinen maisemaalueen status voi tuoda etua ja lisäarvoa kylän kehittämiseen.
Lapin maakuntamuseo

Kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
osalta Lapin maakuntamuseo yhtyy Museoviraston
lausuntoon.
Suunnittelun yhteydessä todettujen mahdollisten kiinteiden muinaisjäännösten ja historiallisen ajan kulttuurillisten kohteiden osalta Lapin maakuntamuseo toteaa,
ettei niitä voida verifioida ilman arkeologin tekemää
maastotarkastusta.
Lapin maakuntamuseo esittää viiden vuorokauden matkakuluja vastaavaa rahasummaa maastotarkastuksia varten.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö toteaa
osaltaan seuraavaa:
- tausta-aineisto monipuolista
- nisäkkäiden (erityisesti riistaeläinten) esiintymisestä ja
kalastosta olisi kaivattu lisätietoa
- enemmän huomiota olisi voitu kohdistaa perinnebiotooppien ja toisaalta luonnontilaisina säilyneiden
kohteiden hoitamiseen
- elinkeinojen kehittämistä tukeutuen Saijan kyläympäristön luonnon, kylämaiseman ja paikallishistorian mielenkiintoisiin piirteisiin pidetään kannatettavana.
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Suunnitelmaan on
sisällytetty esitettyjen kohteiden tarkempaa inventointia.

LIITE 4/4

Lapin ympäristökeskus, ympäristötekniikan tulosalue

Lausunnossa esitetään tarkennuksia kohteisiin, joihin olisi
mahdollista hakea eri tukia.
Lisäksi lausunnossa todetaan, että YTY-töinä kunnostettavien rakennusten ja rakenteiden pitäisi olla pääsääntöisesti
yhteisessä käytössä.

Lapin ympäristökeskus,
alueidenkäytön
tulosalue

Lausunnossa todetaan, etteivät mahdolliseen maisemaaluepäätökseen liitettävät määräykset ja hoitosuositukset
saa aiheuttaa maanomistajalle merkityksellistä haittaa,
eivätkä ne voi olla ristiriidassa esimerkiksi oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja sen määräysten kanssa.

Ei toimenpiteitä.

Lukua 9 tulisi täydentää kertomalla alueella voimassa
olevan yleiskaavan oikeusvaikutukset, sovellettavien lupamenettelyjen (esim. maisematyölupa, rakennuslupa) vaikutukset sekä esim. muinaismuistolain ja metsälain soveltamiseen liittyvät menettelyt. Lisäksi suunnitelmassa tulisi
esittää, mitä lisäarvoa ja uusia toiminta- ja hoitotapoja hoito- ja käyttösuunnitelma tuo suhteessa alueella jo voimassa
oleviin suunnitelmiin, yleiskaavamääräyksiin, menettelyihin ja lainsäädäntöön.

Lukuja 2 ja 9 on
täydennetty lausunnon pohjalta.

Suunnitelman esitystapa kaipaa lausunnon mukaan tarkentamista. Lupa- ja tukimenettelyissä perusteena olevalta
suunnitelmalta edellytetään tiettyä tarkkuutta. Esitystapaa
tulee täydentää liittämällä asiakirjoihin riittävän selkeitä
karttaesityksiä, josta käy ilmi esim. yleiskaavan, maisemaalueen ja suunnittelualueen rajaukset. Keskeistä on myös
esittää kartalla inventoinnin tulokset ja näin tuoda selkeästi
esille arvokkaat tekijät maisemassa. Pelkästään sanallisen
esityksen ja yleispiirteisen kartan perusteella ei voida
myöskään päätellä, aiheuttaako suunnitelma maanomistajalle merkityksellistä haittaa.
Lisäksi hoitotoimenpiteiden osuva kohdentaminen edellyttää karttaesitystä.

Suunnitelmassa ei
anneta yksityiskohtaisia ohjeita ja
määräyksiä, vaan
tarkoituksena on
korostaa maiseman
olennaisia piirteitä
ja niiden huomioimista eri toimenpiteitä suunniteltaessa.
Laadittu suunnitelma ei velvoita
maanomistajia eikä
sillä ole oikeusvaikutuksia. Suunnitelma ei aiheuta
maanomistajille
merkityksellistä
haittaa.
Suunnitelmakarttaan on lisätty osayleiskaavarajaus.
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