
Kaisajoen ja Korpelan kyläyleiskaavat – tilannekatsaus 
tammikuussa 2016 

Suunnittelutilanne 

Kemijokivarren osayleiskaava Tervola-Varejoki -osa-alueen tarkistaminen on etenemässä perusselvitys-
vaiheen jälkeen kevättalvella 2016 järjestettävään luonnosvaiheen kuulemiseen. Maaliskuussa järjestetään 
myös kaavaluonnoksen esittely- ja kuulemistilaisuudet kaavamuutosalueen asukkaille ja osallisille. 
 
Tervola-Varejoen alueelle on alustavasti rajattu 2 kpl kyläyleiskaava-aluetta; Kaisajoen ja Korpelan kyläyleis-
kaava-alueet, joissa rakentaminen tapahtuu kunnan myöntämillä rakennusluvilla. Kyläyleiskaavojen ulkopuo-
lisilla alueilla jää nykyinen osayleiskaava voimaan sellaisenaan. Kyläyleiskaavat rajataan alueille, joissa on 
rakennuspainetta ja tarvetta lisätä rakennuspaikkoja.  

 
Varejoelle ei tässä vaiheessa ole katsottu tarpeen rajata erillistä kyläyleiskaavaa, koska nykyinen osayleis-
kaava on rakennustilastojen valossa ollut riittävä. Varejoen kyläyhdistys on syksyn 2015 aikana pohtinut 
asiaa ja tullut alustavasti samaan tulokseen. Myös kirkonkylän asemakaava-alue on jätetty tästä osayleis-
kaavaprosessista pois, koska se olisi edellyttänyt omaa erillistä yleiskaavaa. 

Kyläyleiskaava-alueiden määrittely 

Kaavan päivitystyön aikana on kunnanhallitus alustavasti hyväksynyt 14.12.2015 (§352) kyläaluerajaukset 
Tervola-Varejoen alueella. Kyläyleiskaava-alueilla taataan nykyiset rakennuspaikat ja lisäksi osoitetaan uusia 
rakentamispaikkoja. Kevättalvella 2016 tapahtuvan luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen tarkistetaan ja laadi-
taan palautteen perusteella kaavaehdotus, mikäli tarvetta kyläkaavarajausten tarkistamiselle ei kuulemisen 
perusteella synny.   

Kantatilaselvitys 

Tässä osayleiskaavatarkistuksessa tutkitaan mahdollisuuksia lisätä rantavyöhykkeelle sijoittuvia rakennus-
paikkoja. Tehtävä on erittäin haasteellinen: se edellyttää etenkin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 73§ 
vaatimusten sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) sisältövaatimusten täyttymisen. 
Käytännössä se tarkoittaa, 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. 
Näiden lisäksi esim. etäisyydet koulusta, kaupoista, työpaikoista ja palveluista sekä joukkoliikenteen kehittä-
mismahdollisuudet vaikuttavat uusien rakennuspaikkojen lukumäärään. Lisäksi maanomistajia tulee kohdella 
tasapuolisesti, mikä edellyttää rantavyöhykkeelle tehtävää kantatilaselvitystä. Sen pohjalta määritetään 
montako uutta rakennuspaikkaa voidaan käytännössä rantavyöhykkeelle osoittaa.  

 
Rantavyöhykkeen ulkopuolella kyläyleiskaavan alueella laaditaan nk. kuivan maan kantatilaselvitys, jossa 
uusien rakennuspaikkojen sijaintia ja määrää ohjaavat MRL:n ja VAT:n sisältövaatimuksien lisäksi pinta-ala-
perusteinen tasapuolisuuden vaade.  

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Tavoitteena on järjestää osallistuminen ja vuorovaikutus seuraavasti: 
� Kaavan luonnosvaiheen kuulemisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja -lehdessä 

maaliskuussa 2016. 
� Maaliskuussa esittely- ja kuulemistilaisuudet Kaisajoen ja Korpelan kyläkaavaluonnoksista 

� Kaavan valmisteluaineisto asetetaan maalis-huhtikuussa nähtäville Tervolan kunnan tekniselle 

osastolle sekä www.tervola.fi.  
� Luonnosvaiheen palautteen perusteella kaavaluonnokset tarkistetaan, jonka jälkeen 

kunnanhallitus hyväksyy kyläkaavaehdotukset ja ne asetetaan julkisesti nähtäville Tervolan 

kunnan tekniselle osastolle sekä www.tervola.fi -osoitteeseen vähintään 30 päiväksi.  

Tarkistettu aikataulu 

OAS:n laadinta  ja vireilletulo (MRL 63 §)        8-9/2015 
Perusselvitysten tarkistus ja päivitys        7-11/2015 
Kyläkaavarajausten määrittely         9-11/2015 



Kantatilaselvityksen laadinta            10/2015-1/2016 
Kyläkaavaluonnoksen ja -selostuksen laadinta        12/21015-2/2016 
1. viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRL 77 §, MRA 35 §)        2/2016 
Valmistelun aikainen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 31)       4-5/2016 
Kaavaluonnoksen tarkistus ehdotukseksi       6-8/2016 
Kaavaehdotuksen käsittely kunnassa ja nähtävilläpito (MRL 65 §, MRA 19 §)    8-11/2016 
2. viranomaisneuvottelu  (MRL 66 §, MRL 77 §)       10-11/2016 
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely         12/2016 
 

Kaisajoen ja Korpelan kyläyleiskaavojen etenemistä voi seurata Tervolan kunnan kotisivuilta 
www.tervola.fi. Lisäksi Jokipostissa tiedotetaan kaavan etenemisestä.  

 


