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1. Yleistä

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 arvioinnista.

Tervolan kunnan Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen IV; Tervola-Varejoki tarkistaminen laaditaan 
kyläyleiskaavoina, jonka ulkopuolella nykyinen osa-alueen IV; Tervola-Varejoki osayleiskaava jää voimaan.

YHTEYSTIEDOT

Tervolan kunnan kaavoituksesta vastaava:
• Tekninen johtaja Virpi Mäki-Iso, Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA

puh. 0400 466 705, sähköposti: virpi.maki-iso@tervola.fi 

Kaavan laatija:
• Sito Oy, Ainonkatu 1, 96100 ROVANIEMI

kaavan laatija Jarmo Lokio, arkkitehti, YKS 122
puh. 044 700 2155, sähköposti: jarmo.lokio@lokio.fi 

Kaavan vireilletulo:
• Osayleiskaavan muutos tulee vireille kuulutuksella 24.9.2015.
• OAS on nähtävänä Tervolan kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla kuulutuksesta alkaen.

2. Suunnittelutehtävä ja -alue

Tervolan kunnanhallitus on 30.3.2015 (§97) päättänyt laittaa vireille kaavoituskatsauksessa vuodelle 2015 
suunnitellut kaavoitustyöt, johon kuuluu Tervolan kunnan Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen IV; 
Tervola-Varejoki tarkistaminen. Tervolan kunnan tekninen lautakunta on 25.6.2015 (§47) päättänyt valita Sito 
Oy:n tehtävän laadintaan ja Tervolan kunnanhallitus on 10.8.2015 (§211) päättänyt projektityöryhmän 
asettamisesta, joka koostuu kunnan viranomaisista ja luottamushenkilöistä sekä mahdollisesti myös 
Lapinniemen kylätoimikunnan ja Varejoen kyläyhdistys ry:n edustajista.

Osayleiskaavan laadinnan kohteena on Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alue IV; Tervola-Varejoki, joka 
tarkistetaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavamuutoksena seuraavalla tavalla: 
Tervola-Varejoen alueelle rajataan ja laaditaan kyläyleiskaavoja, joissa rakentaminen tapahtuu kunnan 
myöntämillä rakennusluvilla. Kyläyleiskaavojen ulkopuolisilla alueilla jää nykyinen osayleiskaava voimaan 
sellaisenaan. Kyläyleiskaavat rajataan alueille, joissa on täydennysrakentamistarvetta ja tarvetta lisätä 
rakennuspaikkoja. 

Kaavamuutosalue sijaitsee Tervolan kunnan eteläosassa Kemijokivarressa Tervola-Varejoki alueella 
rajautuen länsiosastaan Törmävaaran länsireunaan, pohjoisosastaan Löylyvaaraan, Lammasjänkään ja 
Varevaaraan. Etelässä kaavamuutosalue rajautuu Paakkola-Ylipaakkolan kyläalueisiin (Ollitervo ja 
Isopalonperä) ja idässä Lapinjänkään ja Liimatanperälle. Osayleiskaavamuutosalueen pinta-ala on noin 
57,30 km2. 
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Kuva 1. Tervola-Varejoki osayleiskaavamuutosalueen sijainti ja rajaus.(C) Maanmittauslaitos 

3. Suunnittelun lähtökohdat

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-
käytön suunnittelujärjestelmää. Tarkistetut VAT:t ovat tulleet voimaan 1.3.2009. 

Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutosalueen suhde tarkistettuihin valtakunnallisiin alueidenkäyttö-
tavoitteisiin tutkitaan yleis- ja erityistavoitteiden osalta. Erityisenä painopisteenä osayleiskaavan ratkaisun 
perusteluissa tullaan viittamaan eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laatu -asiakokonai-
suuteen.  

3.2 Maakuntakaava

Länsi-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 19.2.2014. Maakuntakaavassa suunnitte-
lualue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, maatalousaluetta ja keskustaajaman osalta taajama-
toimintojen aluetta, jossa sijaitsee myös keskustatoimintojen kohde (Tervola 120). Lisäksi suunnittelualueella 
sijaitsee Törmävaaran muinaismuistoalue ja maa- sekä metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun 
ohjaamistarvetta (Törmävaara 6019).
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Kuva 2. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta.  
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Kuva 3. Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotuksen suunnittelualuetta koskevia kaavamerkintöjä ja  
-määräyksiä.
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3.3 Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Tervolan Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alue IV: Tervola-Varejoki, 
jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.6.2003 (§32). 

Kuva 4. Ote Tervolan Kemijokivarren osayleiskaavasta osa-alueesta IV: Tervola-Varejoki.
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3.4 Asemakaava 
Suunnittelualueella on Tervolan kuntakeskuksen alueella voimassa keskustaajaman alueella asemakaavat 
(vajaa 30 kpl), joista Kemijoen länsipuolella sijaitsee 5 kpl. 

Kuva 5. Ote Tervolan ajantasa-asemakaavasta.

4. Suunnittelun tavoitteet

Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutoksen alueella on tapahtunut voimakas murros voimalaitosrakentami-
sen, maatalouden ja matkailun nopean muutoksen seurauksena. Voimassa olevan Kemijokivarren osayleis-
kaavan kantatilamitoitukseen perustuva yleiskaava ei anna riittäviä kehittämismahdollisuuksia – tarve ja 
nykyisen osayleiskaavan mukainen rakennusoikeus eivät kohtaa. Laskennallinen rakennusoikeustarkastelu 
ei jätä alueen kylien kehittämiselle ja varsinaiselle suunnittelulle riittäviä mahdollisuuksia. 

Kunnan tavoitteena on suunnittelun kautta (osayleiskaavamuutos) luoda edellytyksiä muodostaa ja palauttaa 
nauhamainen, perinteinen jokivarsikylärakenne. Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on hyödyntää nykyistä 
osayleiskaavaa tehokkaammin olemassa oleva infrarakenne, tiiviistää ja luoda mahdollisuuksia täydennysra-
kentamiselle, joka tukee ja täydentää jo olemassa olevaa asutusta ja kylärakennetta. Ts. mahdollistetaan ra-
kentaminen sinne, minne se luontaisesti sopii ja minne on myös aitoa kysyntää. 

Kaavan päivitystyön aikana määritetään luonnosvaiheessa kyläaluerajaukset Tervola-Varejoki alueella, jotka 
kunnanhallitus hyväksyy. Kyläyleiskaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla jää nykyinen osayleiskaava voimaan 
sellaisenaan. Kyläyleiskaava-alueilla taataan nykyiset rakennuspaikat ja lisäksi osoitetaan uusia rakentami-
seen soveltuvia alueita, joissa on huomioitu maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset rakennuspaikko-
jen soveltuvuuden osalta.
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Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutosalueella sijaitsevan keskustaajaman asemakaavoitetulla alueella ja 
asemakaavoitettavaksi tarkoitetuilla alueilla ei ole tarvetta yleiskaavalliseen tarkasteluun. Siellä tehtävissä 
asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa tulee edelleen huomioida yleiskaavan sisältövaatimukset.

Työohjelman lähtökohtana on laatia prosessiltaan, sisällöltään ja esitystavaltaan samanlainen kyläyleiskaava 
kuten Paakkola-Ylipaakkola kyläyleiskaava.

5. Selvitettävät asiat

5.1 Lähtötietojen kokoaminen

Lähtökohtana on Kemijokivarren osayleiskaava osa-alue IV: Tervola-Varejokea koskeva materiaali. Siihen 
kuuluu kaavakartan ja -selostuksen lisäksi kaikki ko. osa-aluetta varten laaditut perus- ja taustaselvitykset. 
Niitä ovat mm. osayleiskaavan liitekartat rakentamisen soveltuvuudesta ja kantatilamitoituksen aluejako sekä 
kantatilalaskelma, teemakartat A3; erityisominaisuudet, matkailu- ja virkistys, kehittämisalueet ja mahdollinen 
tulvavaarakartoitus (Kemijoki Oy) sekä sen mitoitustiedot. Lähtökohtana on, että korkeus- tai maastomalli-
aineistoa ei tarvitse erikseen mitata.

5.2 Kulttuuriympäristöselvityksen tarkistus

Kaavaselostuksessa kuvataan maisema ja kulttuuriympäristö sanallisesti pääpiirteissään olemassa olevaa 
materiaalia hyödyntäen. Konsultti tarkistaa ja tarvittaessa päivittää kulttuuriympäristöselvityksen, josta ilme-
nee rakennetun ympäristön tila sekä arvokkaat kohteet ja alueet. 

Kulttuuriympäristöselvityksen pohjalta tarkistetaan yhdessä kunnan edustajan, museoviranomaisen ja ELY-
keskuksen edustajan kanssa alueen eri tavoin merkittävät, suojellut ja mahdollisesti uudet suojeltavaksi 
esitettävät rakennukset ja rakennusryhmät. Vuoropuhelu viranomaisten kanssa on tärkeä osa tarkistuspro-
sessia. 

Tarkistettavat kohteet varmistetaan maastoinventoinnilla. Maastoinventoinnin jälkeen tarkistetaan kulttuuri-
ympäristöselvityksen teemakartta, jossa esitetään suojellut ja suojeltavaksi ehdotettavat sekä muut arvok-
kaat kohteet ja alueet. 

Kulttuuriympäristöselvityksen selostus tarkistetaan ja päivitetään.

5.3 Luontoselvityksen päivitys

Kaava-aluetta koskeva luontoselvitys tarkistetaan ja analysoidaan nykyiset tiedossa olevat luontotiedot. Kas-
villisuus-teemakartta tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään.  

Maisema
Maisemaselvityksessä tarkistetaan aiemmin tehdyn selvityksen ajantasaisuus nykytilanteeseen verrattuna 
sekä laajennetaan selvitystä alueille, joita ei ole aiemmin selvitetty. Selvityksessä huomioidaan alueen 
maisemarakenne ja maisemakuva, sekä määritellään selvitettävän alueen maisemallisesti merkittävät alueet, 
maamerkit ja tärkeät näkymät. Täydennettävistä ja uusista kaava-alueista laaditaan maisema-analyysikartat, 
joilla esitetään edellä mainitut maiseman elementit, sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.  Työssä 
arvioidaan myös kaavamuutoksen ja – laajennuksen vaikutukset maisemaan ja annetaan suositukset aluei-
den maisemallisesti huomioinnista alueiden käytön suunnitteluun.

Luonnonolot, kasvillisuus ja erityiset luontoarvot
Hankkeen luontoselvityksen tavoitteena on selvittää kaava-alueen luontoarvot yleiskaavatarkkuudella. Selvi-
tyksen tulosten perusteella annetaan suosituksia maankäytön tarkempaan suunnitteluun. 

Luontoselvityksen lähtökohdaksi kootaan olemassa olevat tiedot selvitysalueen luontokohteista, suojeltavista 
lajeista ja muista luontoarvoista. Luontoselvitykseen liittyvät maastoinventoinnit on toteutettu kesän 2015 
aikana. 
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Luontoselvityksen yhteydessä selvitetään seuraavat alueen luontoarvot:
• Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit
• Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt
• Vesilain mukaiset kohteet
• Uhanalaiset luontotyypit
• Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet
• Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit 
• Luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisten eliölajien (saukko, liito-orava, 

lepakot) lisääntymis- ja levähdyspaikat 

Luontoselvityksessä tarkastellaan myös selvitysalueen ekologisia yhteyksiä ja pyritään tunnistamaan ja 
osoittamaan kartalla säilytettävät yhteydet.

Kasvillisuus
Kesällä 2015 on selvitysalueella toteutettu kasvillisuuden maastoinventointi. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
lehtoihin, puronvarsiin, soihin, jyrkänteisiin ja muihin luonnonoloiltaan poikkeaviin kohteisiin. Kyseiset alueet 
ovat potentiaalisimpia luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain suojaamia luontotyyppejä, uhanalaisia 
luontotyyppejä tai muita arvokkaita elinympäristöjä. 

Linnusto
Linnuston osalta on selvityksen lähtökohtana tarkka olemassa olevan tiedon analyysi ja tulkinta. Tietojen 
perusteella saatua kuvaa alueen linnustosta on tarkennettu maastossa kesällä 2015 tehdyllä inventoinnilla. 
Inventointi tehdään ns. kesäatlasmenetelmää soveltaen.

Lepakot
Työ sisältää detektorihavainnointia koko suunnittelualueella kolmena yönä kahden henkilön voimin sekä 
mahdollisten talvehtimiskohteiden tai pesäpaikkojen inventoinnin. Asuttuja rakennuksia ei kuitenkaan 
systemaattisesti inventoida. Mahdollisia talvehtimiskohteita tai pesäpaikkoja ovat louhikot, jyrkänteet, 
maakellarit ym. vastaavat rakenteet sekä mahdolliset kolopuukeskittymät. Lisäksi detektorihavainnoinnin 
avulla selvitetään lepakoiden suosimat saalistusalueet. 

5.4 Kantatilaselvitys

Tervola-Varejoki osayleiskaavamuutoksessa kyläyleiskaavaksi keskeisin toimenpide on aluetta koskevan uu-
den kantatilaselvityksen laatiminen kaksiosaisena: ranta-alueen osalta ja kyläalueen osalta.

Kantatilatulkinnan lähtökohtana käytetään uusia pohjakarttoja Tervola-Varejoen alueelta, maanmittauslaitok-
sen vuodelta 1974 olevat peruskarttoja, jossa näkyvät kiinteistörajat ja tunnukset, nykyiset vektorimuotoiset 
kiinteistörajat (tilataan maanmittauslaitoksesta) sekä maanmittauslaitoksen maastotietokannasta poimitut 
tiedot asuin- ja lomarakennuksista.

Ranta-alueen mitoitus
Rantaviiva luokitellaan eri mitoitusluokkiin, ja nämä luokat havainnollistetaan erivärisillä viivoilla kartalla.

Määritellään taulukkoon tilakohtainen rantaviivan pituus ja määritellään sen jälkeen kukin kantatila ja sen 
rantaviivan pituus. 

Selvitetään paikkatietoaineistosta kunkin tilan nykyisin käyttämä rakennusoikeus (rakennettujen rakennus-
paikkojen lukumäärä) sekä nykyisen kaavan mahdollistamat uudet rakennuspaikat.

Lasketaan uuden kaavan mukaiset kantatilojen rakennusoikeudet ja verrataan niitä vanhan kaavan mukaisiin 
rakennusoikeuksiin.

Kyläalueet
Määritellään kyläalueiden rajat tilaajan kanssa vuorovaikutuksessa ja piirretään näistä kartta.

Lasketaan ja merkitään taulukkoon kyläalueille osuvien kiinteistöiden pinta-alat ja määritellään sen jälkeen 
kantatilat ja niiden pinta-ala. 
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Selvitetään paikkatietoaineistosta kunkin kyläalueella sijaitsevan tilan nykyisin käyttämä rakennusoikeus 
(rakennettujen rakennuspaikkojen lukumäärä) ja merkitään se taulukkoon.

Lasketaan uuden kaavan mukaiset kantatilojen rakennusoikeudet tilaajan määrittelemän rakennuspaikan 
mitoituskoon perusteella (esim. yksi rakennuspaikka kutakin alkavaa 5000 m2 kohti) ja merkitään ne 
taulukkoon.

Lasketaan kunkin kantatilan jäljellä oleva rakennusoikeus ja merkitään se taulukkoon. Jaetaan jäljellä olevat 
rakennusoikeudet nykyisille tiloille.

Mitoituslaskelmien lopputuotteet (raportointi)
Mitoituslaskelmien lopputuloksena syntyvät seuraavat aineistot:

• Mitoitustaulukko rannoilta
• Mitoitustaulukko kyläalueilta
• Kartta rantaviivan luokittelusta
• Kartta kyläalueiden rajoista

5.5 Arkeologinen selvitys

Kyläkaava-alueilta laaditaan arkeologinen selvitys, jonka tulokset hyödynnetään kyläkaava-alueiden kaavan 
laadinnassa.

5.6 Kyläyleiskaava-alueiden määrittely

Kaavan päivitystyön aikana määritetään luonnosvaiheessa kyläaluerajaukset Tervola-Varejoen alueella, jotka 
kunnanhallitus hyväksyy. Kyläyleiskaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla jää nykyinen osayleiskaava voimaan 
sellaisenaan. Kyläyleiskaava-alueilla (alustavasti arvioitu 2-3 kpl) taataan nykyiset rakennuspaikat ja lisäksi 
osoitetaan uusia rakentamiseen soveltuvia alueita, joissa on huomioitu maankäyttö- ja rakennuslain sisältö-
vaatimukset rakennuspaikkojen soveltuvuuden osalta.

6. Laadittavat vaihtoehdot

Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarpeelliset vaihtoehtoiset maankäytön mallit ja suoritetaan niiden 
vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviointi. Kaavan päävaihtoehdot ovat nykyinen ja kyläyleiskaava-
alueilla rajattu vaihtoehto: 

VE0: ei tehdä mitään (tämän vaikutuksena on se, että osayleiskaava ei toteudu kunnolla).
VE1: vanhaan osayleiskaavaan on rajattu kyläyleiskaava-alueet ( 2 kpl), joiden ulkopuolella jää nykyinen 
kaava voimaan.

Vaihtoehdot kuvataan helposti hahmotettavina teemakarttoina, johon on rajattu kyläalueet ja kartalle on 
kirjoitettu sanallisesti kunkin alueen kohdalle se, miten sitä aiotaan tässä vaihtoehdossa kehittää.

Teemakarttojen laadinnassa paneudutaan erityisesti Tervola-Varejoki -alueen erityiskysymyksiin. Tällaisia 
ovat mm.: 

- rakennuspaikkojen lisääminen
- rakennuspaikkojen osoittaminen kysyntää vastaaviin paikkoihin luonto-, maisema- ja 

kulttuuriympäristöarvot huomioiden
- tulvakorkeuksien vaikutukset maankäyttöön

Lisäksi teemakartoissa käsiteltäviä kehittämisasioita ovat muun muassa:
- asuminen ja täydennysrakentamisen alueet
- loma-asuminen
- liikenneverkko
- rakentamisen ulkopuolelle jätettävät alueet
- virkistys ja matkailu
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7. Arvioitavat vaikutukset

Eri teemakarttojen (vaihtoehdot) sisältö ja niiden vaikutusten arviointi kuvataan osana kaavaselostusta. Kaa-
van tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus (MRL 9 §). 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen 
vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen 
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Tätä osayleiskaavamuutosaluetta koskevat myös MRL 73 § mukaiset ranta-alueiden loma-asutusta koskevat 
erityiset sisältövaatimukset, jonka mukaan on katsottava että:

1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön;

2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, 
maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä

3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

8. Osalliset

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti osallisia kaavoitukseen ovat alueen maanomistajat ja
he, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutoksen 
laatimisessa osallisia ovat:

Maanomistaja ja asukkaat:
 Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (valtio, kunta, yksityiset)
 Kemijoki Oy
 yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus koskee: Lapin luonnonsuojelupiiri, Tervolan 

riistanhoitoyhdistys, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
 Lapinniemen kylätoimikunta

Yhdyskuntatekniikka
 Tenergia Oy
 Tervolan Vesi Oy
 Tervolan Palveluverkot Oy

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

9. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään seuraavin vaihein:
 Kaavan vireilletulosta ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja -lehdessä.
 Varataan mahdollisuus tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka asetetaan nähtäville 

Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle osoitteeseen www.tervola.fi. Vireilletu-
lovaiheessa voi tehdä tarkistusesityksiä (MRL 64 §). Osallisilla ja kunnan jäsenillä on myös mah-
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dollisuus esittää Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n 
riittävyydestä siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 Maankäyttö- ja rakennuslain (66 §, 77 §) mukainen neuvottelu ympäristökeskuksen ja muiden 
viranomaisten kanssa. 

 Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen (MRL 62 §, MRA 30 §) mukainen kuuleminen: Kaa-
van valmisteluaineisto asetetaan nähtäville Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-
sivulle osoitteeseen www.tervola.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mieli-
piteensä valmistelumateriaalista. Kuulemisesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla, ilmoitustaululla ja 
-lehdessä sekä järjestetään tiedotustilaisuuksia. Viranomaisilta pyydetään lausunto.

 Kunnanhallituksen käsittely
 Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen (MRL 65 §, MRA 19 §) mukaisesti kaavaehdotus 

asetetaan julkisesti nähtäville Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle osoittee-
seen www.tervola.fi vähintään 30 päiväksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan kotisivuilla, 
ilmoitustaululla ja -lehdessä. Osallisilla on tänä aikana mahdollisuus tehdä muistutus kaavaeh-
dotuksesta. Viranomaisilta pyydetään lausunto.

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (26 §) mukainen viranomaisneuvottelu.
 Kunnanvaltuuston hyväksyminen. Osayleiskaavamuutoksen jälkeen osallisilla on maankäyttö- ja 

rakennuslain ja -asetuksen (MRL 188 § ja 191 §, MRA 92 §) mukaisesti mahdollisuus valittaa 
kaavan hyväksymispäätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa 
säädetään. 

10. Alustava aikataulu

OAS:n laadinta 8-9/2015
Vireilletulo (MRL 63 §) 9/2015
Perusselvitysten tarkistus ja päivitys 7-10/2015
Kantatilaselvityksen laadinta 10-11/2015
Kyläkaavarajauskartan laadinta 11-12/2015
Kyläkaavaluonnoksen ja kaavaselostusluonnoksen laadinta 1-3/2016
1. viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRL 77 §, MRA 35 §) 5/2016
Valmistelun aikainen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 31) 7-8/2016
Kaavaluonnoksen tarkistus ehdotukseksi 8-9/2016
Kaavaehdotuksen käsittely kunnassa ja nähtävilläpito (MRL 65 §, MRA 19 §) 9-11/2016
2. viranomaisneuvottelu  (MRL 66 §, MRL 77 §) 11/2016
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 12/2016

Osayleiskaavamuutoksen etenemistä voi seurata Tervolan kunnan kotisivuilta www.tervola.fi. 

11. Kaavoitusprosessin kulku

Kuulutukset kunnan ilmoituslehdessä

 24.9.2015 kuulutus osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläpidosta.

 __.__.2016 kuulutus osayleiskaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta ja valmisteluaineiston 
nähtävilläpidosta

 __.__.2016 kuulutus osalyeiskaavamuutosehdotuksen julkisesta nähtävilläpidosta

13

http://www.tervola.fi/
http://www.tervola.fi/
http://www.kittila.fi/


Tervola-Varejoki osayleiskaavamuutos – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

12. Yhteystiedot

Kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaavat Tervolan kunnassa kunnanjohtaja Mika Simoska ja rakennustar-
kastaja Virpi Mäki-Iso. Konsulttina ja kaavan laatijana toimii SITO OY,  alikonsulttina arkkitehtitoimisto Jarmo 
Lokio. 

Tervolan kunnan kaavoituksesta vastaava:
• Tekninen johtaja Virpi Mäki-Iso, Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA

puh. 0400 466 705, sähköposti: virpi.maki-iso@tervola.fi  

Kaavan laatija:
• Sito Oy, Ainonkatu 1, 96100 ROVANIEMI

kaavan laatija Jarmo Lokio, arkkitehti, YKS 122
puh. 044 700 2155, sähköposti: jarmo.lokio@lokio.fi 

Torniossa 23.6.2016 Jarmo Lokio, arkkitehti, YKS 122
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