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Kuva 1. Lähestymiskartta ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus. 

 
 
 
 



 

2 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän 
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioin-
nista. 
 
 
2. Suunnittelualue 
 
Asemakaavamuutoksen kohteena on noin 19,76 hehtaarin alue Tervolan kunnan 
Hastinkankaalla. Alue on pääosin teollisuuskäytössä ja se koostuu yksityisomisteisista 
kiinteistöistä ja kahdesta Tervolan kunnan omistamasta kiinteistöstä. Alueen itäosaa rajaa 
runsaasti liikennöity Nelostie (E75), pohjoisosastaan pääosin Varejoentiehen, etelä- ja 
länsiosistaan alue rajautuu pääosin metsävyöhykkeeseen. 
 

 
 
Kuva 2. Ortokuva ja suunnittelualueen rajaus (sininen ääriviiva). © Maanmittauslaitos. 
 

3. Suunnittelun lähtökohdat 
 
3.1 Maakuntakaava 
 
Länsi-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 19.2.2014. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). 
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Kuva 3. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta ja keskeisistä merkinnöistä sekä määräyksistä. 
 
 

3.2 Yleiskaava 
 
Asemakaavan suunnittelualue on Tervolan Kemijokivarren yleiskaavan Tervola-Varejoki 
osa-alueella, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2003. Osayleiskaavassa alue on 
osoitettu osittain teollisuus- ja varastoalueeksi (T), uudeksi teollisuusalueeksi (TY), 
kyläalueeksi, jonne saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pienyritystiloja (ATY), 
lähipalvelujen alueeksi (PL) sekä kyläalueeksi (AT). Kaavaan on merkitty alueen läpi 
kulkevaksi uuden tien linjaus. 
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Kuva 4. Ote Tervolan Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueesta Tervola-Varejoki, 
suunnittelualueen sijainti ja suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja määräykset. 
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3.3 Asemakaava 
 
Alueella on voimassa oleva asemakaava, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 16.12.1999. 
Alue on merkitty asemakaavassa pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueek-
si (T), erillispientalojen sekä toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-
1), maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä erillispientalojen korttelialueeksi, jolle sallitaan 
korjaamo- tai varastohallin rakentaminen ja työkoneiden säilytys (AO-1). 
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Kuva 5. Ote olemassa olevasta rakennuskaavasta ja sen kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä. 
 
 
 
3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten 
toiminnassa. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ovat: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Tehokas liikennejärjestelmä 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- Uudistumiskykyinen energiahuolto 
 
Alustavan arvion mukaan tällä asemakaavalla on vaikutuksia valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden osalta alleviivatun teeman osalta. 
 
3.5. Maanomistus 
 
Kaavoitettava alue on pääasiassa yksityisessä omistuksessa ja koostuu 16 kiinteistöstä.  
 
Tervolan kunta tekee tarpeellisilta osin maanomistajien kanssa maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. 
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4. Suunnittelun tavoitteet 

 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on tarkistaa 
teollisuus-ja varastorakennusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä 
katualueiden, puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyttöä alueella toi-
mivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden.  

 
 
5. Selvitettävät asiat 
 
Kaavaa laadittaessa tehdään tarpeelliset MRL 9 §:n mukaiset selvitykset. Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen alueella selvitetään ja miten asemakaavamuutos 
edistää niitä. Varejoentien pohjoispuolisen asemakaavalaajennuksen osalta perustellaan 
yleiskaavasta poikkeaminen. 
 

 
6. Laadittavat vaihtoehdot 
 
Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarpeelliset vaihtoehtoiset maankäytön mallit ja suori-
tetaan niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviointi. 
 
 
7. Arvioitavat vaikutukset 
 
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia 
seuraavanlaisia vaikutuksia (MRL 9§). 
 

 Ympäristövaikutukset (vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen sekä pinta- 
ja pohjavesiin) 

 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kaukomaisemaan 
 Liikenteelliset vaikutukset 

 
 
8. Osalliset 
 
Selvityksen perusteella osallisia ovat: 
 

Maanomistajat ja asukkaat: 
 Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset) 

 
Yhdyskuntatekniikka 
 Tenergia Oy 
 Tervolan Vesi Oy 
 Tervolan Palveluverkot Oy 

 
Kunnan hallintokunnat: 
 Tekninen lautakunta 

 
Viranomaiset: 
 Tervolan kunta 
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 Lapin ELY-keskus 
 Lapin Liitto, maankäyttö ja pelastuslaitos 

 Lapin maakuntamuseo 

 
 
9. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 

 Kaavan vireille tulosta ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja sanomalehdessä sekä 
kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. 
Varataan mahdollisuus tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka 
asetetaan nähtäville Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle 
osoitteeseen www.tervola.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua 
mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (26 §) mukainen neuvottelu Lapin ELY-keskuk-
sen ja muiden viranomaisten kanssa tarvittaessa. 

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (30 §) mukainen kuuleminen: Kaavamuutoksen 
valmisteluaineisto asetetaan nähtäville Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä 
Internet-sivulle osoitteeseen www.tervola.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mah-
dollisuus lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kuulemisesta tiedotetaan kun-
nan ilmoitustaululla ja -lehdessä sekä kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoit-
tuvien alueiden maanomistajille. Viranomaisilta pyydetään lausunto.  

 Kunnanhallituksen käsittely 
 Maankäyttö- ja rakennuslain (65 §) mukaisesti kaavamuutosehdotus asetetaan 

julkisesti nähtäville Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle osoit-
teeseen www.tervola.fi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla ja -
lehdessä sekä kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maan-
omistajille. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä muistutus kaava-
muutosehdotuksesta. Viranomaisilta pyydetään lausunto.  

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (26 §) mukainen viranomaisneuvottelu (tarvit-
taessa).  

 Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

 
 

10. Alustava aikataulu 
  

OAS:n laadinta    9/2019 

Vireilletulo (MRL 63 §)   10/2019 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito (MRL 30 §)  3-4/2020 

Kaavaehdotuksen nähtävilläpito (MRL 65 §)  5-6/2020 

Viranomaisneuvottelu / kaavaneuvottelu tarvittaessa  6/2020 

Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely   6-7/2020 

 
 
 
 

 

http://www.tervola.fi/
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11. Kaavoitusprosessin kulku 

 
Kuulutukset kunnan ilmoituslehdessä: 
 
3.10.2019 kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta. 

 
5.3.2020 kuulutus asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta ja 
valmisteluaineiston nähtävilläpidosta 

 
__.__.2020 kuulutus asemakaavamuutosehdotuksen julkisesta nähtävilläpidosta 
 
 
13. Yhteystiedot 
 
Kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaavat Tervolan kunnassa vs. tekninen johtaja Mika 
Setälä (p.0400 466 705).  
 
Konsulttina ja kaavan laatijana toimii arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy (p.044 700 2155).  
 
Osoite: Keskustie 81, 95300 Tervola  
puhelin: 040 124 2411   
 
 
 
 
Torniossa 27.4.2020 

 

 

 
Jarmo Lokio 
arkkitehti, YKS 122 


