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Suunnittelutilanne
Suunnittelualueella on voimassa Länsi-Lapin maakunta-
kaava (lainvoima 11.9.2015). Suunnittelualue on kaavassa 
taajamatoimintojen aluetta (A). Alueelle kohdistuu keskus-
tatoimintojen kohde (c 123: Ylitornio). Alue on osa kunta-
keskusten kehittämisen kohdealuetta (kk1) sekä matkailun 
vetovoima-aluetta, matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealuetta (mv). Alueen eteläosa on kulttuuriympäristön 
tai maiseman kannalta tärkeä alue/kohde (ma). Suunnitte-
lualueen läheisyyteen on osoitettu rakennussuojelukohteita 
(SR).

Kuva 3. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta. Asemakaava-alueen 
li ki- määräinen sijainti on osoitettu punaisella.

Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa.
 
Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavo-
ja. Alueella voimassa olevat asemakaavat on hyväksytty 
26.3.1984, 9.6.1997, 13.10.2003, 9.11.2009 ja 17.6.2013. 
Osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta.

Kuva 4. Ote asemakaavayhdistelmästä. Kaava-alueen suurpiirtei-
nen rajaus on esitetty mustalla.

Asemakaavan vaihe 
VIREILLE LUONNOS EHDOTUS HYVÄKSYMINEN 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot voi jättää kohdan 
“Tiedottaminen ja yhteystiedot”  mukaisesti. 
• Vireilletulo: OAS nähtävillä (mielipiteet ja lausunnot)
• Luonnosvaihe: kaavaluonnos nähtävillä (mielipiteet ja lau-
sunnot)
• Ehdotusvaihe: kaavaehdotus nähtävillä (muistutukset ja 
lausunnot) 
• Ehdotuksen hyväksymiskäsittely (valitus mahdol lisuus) 

Alustava aikataulu
OAS:ia voidaan päivittää suunnittelun kuluessa. Arvio aika-
taulusta:
• Vireilletulo: syksy 2020
• Luonnos nähtävillä: talvi 2022
• Ehdotus nähtävillä: kevät 2022
• Hyväksyminen: kesä 2022

Kuvat 1 ja 2. Suunnittelualue maastokartalla ja ilmakuvas-
sa (Lähde: MML). Suunnittelualueen li ki määräinen sijainti on 
osoitettu tummansinisellä.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Ylitornion kuntakeskuksessa. Kaa-
vatyö koskee Alkkulantietä.

Lähtökohdat
Asemakaavoitettava alue sekä asemakaavan muutos muo-
dostuvat yleisen tien alueesta 976-895-2-14.

Maanomistus 
Suunnittelualue on nykyisin valtion omistuksessa.

Tavoitteet
Ylitornion kunta ja Lapin ELY-keskus ovat sopineet Alkku-
lanraitin peruskorjauksen yhteydessä, että kunta muuttaa 
maantienä toimivan Alkkulanraitin kunnan ylläpidettäväksi 
kaduksi. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mah-
dollistetaan tämä muutos osoittamalla Alkkulanraitti asema-
kaavassa kaduksi.
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Vaikutukset 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan 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 ener-
giatalouteen sekä liikenteeseen
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rak-
ennettuun ympäristöön.

Osalliset
• Kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen maanomistajat ja 
-haltijat, asukkaat, yritykset, työntekijät ja muut toimijat
• Yhdistykset, jotka toimivat alueella tai joiden toimialaan 
alueen suunnittelu liittyy
• Elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa ja jotka erikseen ilmoittautuvat 
osallisiksi
• Ylitornion kunnan eri toimialat ja hallintokunnat 
• Lapin liitto
• Lapin ELY-keskus
• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
• Väylävirasto
• Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom
• Lapin maakuntamuseo
• Lapin pelastuslaitos, Ylitornio
• Yrittäjäyhdistys
• Sähkö- ja teleyhtiöt

Tiedottaminen ja yhteystiedot 

Kaavoituksen vireilletulosta ja kaavan nähtävillä oloista 
ilmoitetaan kuulutuksella meän Tornionlaaksossa, kun-
nan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Alkkulanraitti 
55, 95600 Ylitornio sekä kunnan kotisivuilla 
www.ylitornio.fi.

Nähtävillä olevat kaavat ovat nähtävissä kunnan koti-
sivujen lisäksi Ylitornion kunnan teknisessä toimistossa.

Kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee 
toi mittaa kirjallisina osoitteeseen: Ylitornion kunta / 
Tekninen lautakunta, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Kaavoitusviranomainen: Ylitornion kunta

Asiaa hoitaa: tekninen johtaja Jarmo Jaako, 
jarmo.jaako@ylitornio.fi, 040 584 4046.

Suunnittelusta vastaa: Ramboll Finland Oy, Kansikatu 
5B, 33101 Tampere, yhteyshenkilö: Minna 
Lehtonen, 050 372 8523, minna.lehtonen@ramboll.fi
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