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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Perustiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä:
976-895-2-14

Asemakaavan muutos koskee:
Yleisen tien aluetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:
Katualuetta.

Asemakaava-alue sijaitsee Ylitornion kunnan kuntakeskuksessa. Kaava-alue muodostuu Alkkulan-
raitin tiealueesta, joka sijaitsee Tornionjokilaaksoa seurailevan valtatien 21 (tie E8, Torniontie)
itäpuolella. Ruotsin raja sijaitsee lähimmillään noin 600 metrin etäisyydellä kaava-alueen länsipuo-
lella.

Kuva 1. Suunnittelun kohteena olevan alueen likimääräinen sijainti.
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1.2 Tunnistetiedot

Alueen nimi Alkkula

Kunta Ylitornion kunta

Kaavan nimi Alkkulanraitin asemakaava ja
asemakaavan muutos

Kaavalaji/toimenpide Asemakaava ja asemakaavan muutos

Yhteystiedot

Kaavoittaja: Ylitornion kunta
Tekninen toimi
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Jarmo Jaako
p. 040 584 4046
s-posti: jarmo.jaako@ylitornio.fi

Konsultti: Ramboll Finland Oy
Kansikatu 5B
33100 Tampere

Kaavan laatija: FM Minna Lehtonen (YKS 575)
p. 050 372 8523

   s-posti: minna.lehtonen@ramboll.fi

Vireilletulo- ja hyväksymispäivämäärät: Vireilletulo 11.11.2020
Kunnanhallitus  _._.202_
Kunnanvaltuusto  _._.202_
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2. TIIVISTELMÄ

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoitettua yleisen tien aluetta ja osin asemakaavoittamatonta
aluetta. Asemakaavoitettava alue sekä asemakaavan muutos muodostuvat yleisen tien alueesta
976-895-2-14.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu katualuetta.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10,95 hehtaaria. Tiealueesta katualueeksi muutettavan Alkku-
lanraitin pituus noin 3,7 kilometriä

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.11.2020 § 96 kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville asettamista varten. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 26.11.2020.

3. LÄHTÖKOHDAT

3.1 Asemakaavan tavoitteet

Ylitornion kunta ja Lapin ELY-keskus ovat sopineet Alkkulanraitin peruskorjauksen yhteydessä, että
kunta muuttaa maantienä toimivan Alkkulanraitin kunnan ylläpidettäväksi kaduksi. Asemakaavalla
ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tämä muutos osoittamalla Alkkulanraitti asemakaa-
vassa kaduksi.

3.2 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Ylitornion kuntakeskuksessa. Kaavatyö koskee Alkkulanraittia, joka on
tällä hetkellä ELY-keskuksen hallinnoima maantie. Suunnittelualue on nykyisin valtion omistuk-
sessa.

Kuva 2. Ote maastokartasta. Suunnittelualueen rajaus on esitetty sinisellä katkoviivalla. Lähde: MML
2020
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Kuva 3.Ote ortokuvasta. Suunnittelualueen rajaus on esitetty sinisellä katkoviivalla. Lähde: MML

3.3 Luonnonympäristö ja maisema

Kasvillisuus ja eläimistö
Kaava-alue muodostuu pääosin rakennetusta ympäristöstä. Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä
kaavassa huomioitavia lajeja tai lajistoa.

Maa- ja kallioperä:
Suunnittelualueen maaperä on osin hiekkamoreenia, karkeaa hietaa ja hiekkaa ja osin kartoitta-
matonta.
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Kuva 4.Maaperäkartta suunnittelualueelta. Lähde: GTK 2019

Pinta- ja pohjavesi:
Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita.

Tornionjoki virtaa Ylitornion keskustaajaman länsipuolella. Kaava-alue kuuluu Tornionjoen-Muoni-
onjoen vesistöalueeseen.

Luonnonsuojelualueet:
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä Natura-
alueita.

Maisema:
Suunnittelualue sijaitsee maisemamaakuntajaossa Peräpohjola-Lapin maisemamaakunnassa ja
edelleen Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulla.

Merkittävin avoin maisematila seudulla on kaava-alueen länsipuolella sijaitseva Tornionjokilaakso,
jossa laajaa, avointa vesipintaa kehystävät avoimet viljelyalueet, jotka edelleen rajautuvat laaksoa
ympäröiviin puustoisiin selänteisiin. Tornionjokilaakso on perinteistä ihmistoiminnan vyöhykettä,
jonne pääosa seudun asutuksesta, maataloudesta ja muusta ihmisen maisemaa muokkaavasta
toiminnasta on keskittynyt.

Kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuu laaja Tornionjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue, ja alueen pohjoispuolella on Aavasaksan valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
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Kuva 5.Suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Lähde: SYKE, taustakartta MML)

3.4 Liikenne ja tekninen huolto

Liikenne
Alkkulanraitti kulkee pohjois-/kaakko-etelä-suuntaisesti. Alkkulanraitin varrella kulkee koko mat-
kalla kevyen liikenteen väylä. Tien nopeusrajoitus on 40 km/h. Alkkulanraitin keskimääräinen vuo-
rokausiliikenne (KVL) vaihtelee välillä 930-2430.
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Kuva 6.Suunnittelualueelle ja lähiympäristöön sijoittuvien teiden hallinnolliset luokat (Lähde: Digiroad,
taustakartta MML)

Tekninen huolto

Yhdyskuntatekniikka kattaa kauttaaltaan Alkkulanraitin asemakaavamuutosta koskevan suunnit-
telualueen ja kuntataajaman alueen. Vesi- ja viemäriverkoston runkolinjat kulkevat alueen halki.
Alue kuuluu myös kaukolämpöverkoston piiriin.



YLITORNION KUNTA – ALKKULANRAITIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

8

Kuva 7.Teknisen huollon johtokartta

3.5 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne

Alkkulanraitin varrella sijaitsee asutusta, useita kunnallisia ja julkisia palveluja kuten mm. urheilu-
ja uimahalli, seurakuntatalo, poliisiasema, lukio, kirjasto ja kunnantalo sekä erilaisia kaupallisia
palveluja kuten erilaisia kauppoja, hotelli ja ravintoloita. Tien varrelle sijoittuu myös kirkko ja hau-
tausmaa.
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Taajamakuva ja maisema

Ylitornion kunta on länsiosaltaan vahvasti Tornionjokilaakson – Länsipohjan aluetta, jota yhdistää
Ruotsiin liittyvän rajan molemmin puoli jokivarren maisemat sekä asutus- ja kulttuurihistoria. Asu-
tus ja taajama-alueet ovat keskittyneet jokivarteen sekä sitä myötäileviin tienvarsikyliin. Alkkulan-
raitti on Ylitornion päätaajama, jolla on pituutta pohjois-eteläsuuntaisesti Alkkulasta Tolppiin noin
3,7 kilometriä.

3.6 Rakennettu kulttuuriympäristö

Suunnittelualueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä eikä suunnittelualueella tai sen välittömässä lä-
heisyydessä sijaitse RKY-statuksen saaneita valtakunnallisesti merkittäviksi luokiteltuja rakenne-
tun kulttuuriympäristön kohteita.

Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä kohteita Alkkulanratin varrella ovat Ylitornion kirkko,
pappila, kansanopisto ja Ahon talo.

3.7 Palvelut

Alkkulanraitin varrella sijaitsee asutusta, useita kunnallisia palveluja kuten mm. urheilu- ja uima-
halli, seurakuntatalo, poliisiasema, lukio, kirjasto ja kunnantalo sekä erilaisia kaupallisia palveluja
kuten erilaisia kauppoja, hotelli ja ravintoloita. Tien varrelle sijoittuu myös kirkko ja hautausmaa.

3.8 Maanomistus

Suunnittelualue on valtion omistuksessa.

3.9 Ympäristön häiriötekijät

Pilaantuneet maat
Suunnittelualueella ei sijaitse maaperän tilan tietojärjestelmän mukaisia kohteita. Järjestelmä si-
sältää tietoja maa-alueista, joilla nykyisin tai aikaisimmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut
päästä maaperään haitallisia aineita ja alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu. Suunnittelualu-
een läheisyyteen sijoittuu muutamia MATTI-kohteita.

Kuva 8. Pilaantuneiden maiden MATTI-järjestelmän kohteet suunnittelualueella ja lähialueilla. (Lähde:
Ympäristökarttapalvelu Karpalo 17.11.2020)
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4. SUUNNITTELUTILANNE

4.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät
asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Alueidenkäyttötavoit-
teiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta
ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä
myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä
valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Alkkulanraitin asemakaavan ja sen muutoksen laadinnassa humioidaan erityisesti kohdat 1, 2 ja 3
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

4.2 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava (lainvoima 11.9.2015). Suunnitte-
lualue on kaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). Alueelle kohdistuu keskustatoimintojen kohde
(c 123: Ylitornio). Alue on osa kuntakeskusten kehittämisen kohdealuetta (kk1) sekä matkailun
vetovoima-aluetta, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv). Alueen eteläosa on
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue/kohde (ma). Suunnittelualueen läheisyy-
teen on osoitettu kaksi rakennussuojelukohdetta (SR 3076). Kohteet ovat maakuntakaavaselos-
tuksen mukaan muita maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä sr-kohteita: Ylitornion kirkko,
pappila, kansanopisto ja Ahon talo.
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Kuva 9. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta Ylitornion alueelta.

4.3 Yleiskaava

Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa.

4.4 Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja. 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.
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Kuva 10. Ote asemakaavayhdistelmästä.

4.5 Rakennusjärjestys

Ylitornion kunnanhallitus on kokouksessaan 20.4.2020 § 70 päättänyt panna täytäntöön Ylitornion
kunnan rakennusjärjestyksen muilta osin paitsi niitten kohtien osalta, jotka ovat valituksen alaisia.
Valituksen alaisia osia ovat rakennuspaikan rantaviivan pituus sekä rakennukselta vaadittava kor-
keusasema. Näiltä osin noudatetaan vanhaa rakennusjärjestystä.

4.6 Selvitykset ja suunnitelmat

Lapin ELY-keskuksen tiesuunnitelmat koskien Alkkularaittia.

Alueen pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n määräykset. Pohjakartta on hy-
väksytty 21.8.2018.
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5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen

Asemakaavan laadinta on käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavan tavoitteena on muuttaa valtion
(Lapin ELY-keskus) omistama, hallinnoima ja ylläpitämä yleinen maantie Ylitornion kunnan hallin-
noimaksi asemakaavakaduksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.11.2020 § 96 kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville asettamista varten. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 26.11.2020.

5.2 Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset
ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmiste-
luun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).

Kaavahankkeessa osallisia ovat:

• 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

Aloitusvaihe
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta on il-
moitettu kuulutuksella 26.11.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavan hy-
väksymiseen asti Ylitornion kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivuilla. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

Luonnosvaihe
Kaavan valmisteluaineisto (luonnosaineisto) asetetaan nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti Ylitornion
tekniseen toimistoon ja kunnan internet-sivuille (www.ylitornio.fi). Luonnosvaiheen aikana osalli-
silla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kirjallisesti kuulutuksessa ilmoitettuun määrä-
aikaan mennessä. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

Alkkulanraitin asemakaava ja asemakaavan muutos oli luonnoksena julkisesti nähtävillä 24.2. -
31.3.2022 välisenä aikana. Luonnosvaiheen kaava-aineistosta saatiin kolme lausuntoa seuraavilta
viranomaisilta ja osallistahoilta: Lapin ELY-keskus, Tornionlaakson museo ja Lapin liitto.

Asemakaavasta ja sen muutoksesta ei jätetty lainkaan mielipiteitä luonnosvaiheen kuulemisen yh-
teydessä.
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Luonnosvaiheen palautteeseen on annettu kaavanlaatijan vastineet. Vastineraportti on kaavaselos-
tuksen liitteenä.

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 30 päivää Ylitornion teknisessä
toimistossa ja kunnan internet-sivuilla. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipide (muistutus) kaa-
vaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus tulee toimittaa kirjallisena kuulutuksessa
ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa,
ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muistutukseen. Kaavasta pyydetään
tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

Hyväksyminen
Ylitornion kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

6. ASEMAKAAVAN KUVAUS

6.1 Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu

Suunnittelualue on osoitettu kaavassa katualueeksi. Kaavakartta on jouduttu kaava-alueen muo-
don vuoksi jakamaan kahdelle erilliselle paperille (pohjoinen & etelä).

Luonnosvaiheesta saadusta palautteesta ei aiheutunut muutoksia kaavan maankäyttöratkaisuun.
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Kuva 11. Ote ehdotusvaiheen kaava-
kartasta.

6.2 Mitoitus

Kaava-alueen pinta-ala- ja tehokkuustiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 1. Kaava-alueen pinta-alatiedot.

Alue Pinta-ala (ha) Rakennusoikeus (k-m2) Tehokkuus
Katualue 10,9285 - -

yhteensä 10,9285
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7. KAAVAN VAIKUTUKSET

7.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Asemakaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia ihmisten elinoloihin tai elinympäristöön. Alkkulanrai-
tin liikenteellinen merkitys säilyy ennallaan.

Asemakaavamuutos on periaatteellisesti hallinnollinen muutos, missä tähän saakka valtion hallin-
noima tiealue siirtyy Ylitornion kunnan ylläpitämäksi katualueeksi.

7.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maa- tai kallioperään.

7.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

Asemakaavalla ei ole vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön.

7.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-
kenteeseen

Asemakaavan muutos on laadittu siten, että siihen on huomioitu Alkkulanraitin ja sen ympäristössä
voimassa oleva asemakaavatilanne ja sen mukaiset ajoneuvoliittymien likimääräiset sijainnit. Myös
tonttiliittymien sijainnit on tarkistettu asemakaavamuutosta laadittaessa. Asemakaavan muutok-
sella ei ole osoitettu uusia ajoneuvoliittymiä.

Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä olemassa olevaan tekniseen verkostoon kohdistuvia vai-
kutuksia.

Alkkulanraitin liikenteellinen merkitys ja taajamakuvallinen vaikutus Ylitornion päätaajaman sisäi-
senä pääväylänä säilyvät ennallaan.

7.5 Vaikutukset taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön

Asemakaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriympä-
ristöön tai rakennettuun ympäristöön. Alkkulanraitin taajamakuvallinen vaikutus kylänraittina säi-
lyy ennallaan.

7.6 Kaavan sopeutuminen maakuntakaavaan

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten alueen suunnitte-
lua ohjaa maakuntakaava. Alkkulanraitin asemakaava ja asemakaavan muutos noudattelee liiken-
neratkaisuna maakuntakaavoituksen periaatteita. Luonteeltaan kyseessä on tekninen kaava ja
kaavamuutos, joka mahdollistaa valtion omistuksessa olevan tiealueen siirtämisen Ylitornion kun-
nan hallinnoimaksi ja ylläpitämäksi katualueeksi.

8. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Kaavan toteuttaminen / kadunpitopäätökset voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.


