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1. LAUSUNNOT

1.1 Lapin ELY-keskus 31.3.2022

1.1.1 Lausunnon pääkohdat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

MRL 24 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelussa on
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään nii-
den toteuttamista.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on esitetty
kaavaselostusluonnoksessa otsikkotasolla. Kaavaselos-
tuksessa tulee tunnistaa nimenomaan kyseessä olevaa
suunnittelualuetta koskevat voimassa olevat alueiden-
käyttötavoitteet ja edelleen vaikutusten arvioinnissa
selvittää, miten kaavaratkaisu edistää niiden toteutu-
mista.

Maakuntakaavan ohjausvaikutus

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, joten MRL
54 §:n mukaan asemakaavaa laadittaessa on maakun-
takaava otettava huomioon. Maakuntakaavan merkin-
nät ja määräykset on esitetty kaavaselostusluonnok-
sessa. Kaavaselostuksessa tulee esittää, miten maa-
kuntakaava on ollut ohjeena asemakaavamuutosta laa-
dittaessa.

Yleiskaavan sisältövaatimukset

MRL 54 §:n mukaan jos asemakaava laaditaan alueelle,
jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asema-
kaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon
myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Tämä tulee ottaa huomioon kaavaehdotusta laaditta-
essa.

Liikenne

ELY-keskus toteaa, että asemakaavamuutos on yh-
teensovitettu tiesuunnitelmien kanssa. ELY-keskus
huomauttaa, että kaavakarttaan tulee lisätä liitty-
mänuolet vt 21 varteen.

Yhteenveto

ELY-keskus edellyttää, että asemakaavaehdotusta laa-
dittaessa otetaan huomioon edellä lausuttu.

1.1.2 Kaavanlaatijan vastine

Kaavaselostusta täydennetään lau-
sunnossa esitettyjen asioiden osal-
ta koskien valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden huomioon
ottamista ja maakuntakaavan oh-
jausvaikutusta. Yleiskaavalliset si-
sältövaatimukset toteutuvat suun-
nittelualueella maakuntakaavan
ohjausvaikutuksen kautta, koska
kaavaratkaisu noudattelee liiken-
neratkaisuna maakuntakaavoituk-
sen periaatteita. Luonteeltaan ky-
seessä on tekninen kaava ja kaa-
vamuutos, joka mahdollistaa val-
tion omistuksessa olevan tiealueen
siirtämisen Ylitornion kunnan hal-
linnoimaksi ja ylläpitämäksi katu-
alueeksi.

Liittymänuolten osoittaminen tie-
alueelle edellyttää tiealueen sisäl-
lyttämistä kaavaan ts. ei voida esit-
tää liittymänuolia kaava-alueen ul-
kopuolelle.

Muilta osin lausunto merkitään tie-
doksi.

1.2 Tornionlaakson museo 31.3.2022

1.2.1 Lausunnon pääkohdat

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema

Kaavan ja kaavamuutoksen selostuksessa on tuotu
esiin sekä olemassa oleva kaavoitustilanne sekä suun-
nittelualueen lähiympäristössä sijaitsevat valtakunnal-
lisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetun kult-

1.2.2 Kaavanlaatijan vastine

Merkitään tiedoksi.
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tuuriympäristön ja maiseman kohteet ja alueet. Torni-
onlaakson museo muistuttaa, että Alkkulanraitin var-
rella on myös paikallisesti merkittäviä rakennetun kult-
tuuriympäristön kohteita, joista ainakin yksi on suojeltu
asemakaavalla. Ottaen huomioon asemakaavan ja ase-
makaavan muutoksen luonteen ei niillä kuitenkaan ole
vaikutuksia alueen taajamakuvaan, maisemaan tai ra-
kennettuun ympäristöön.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Kaavan selostuksessa on tuotu esiin, että alueella ei ole
tunnettuja muinaisjäännöksiä. Ottaen huomioon alueen
rakennetun luonteen sekä asemakaavan muutoksen
luonteen, uusien muinaisjäännöksien esiin tuleminen
on hyvin epätodennäköistä. Lähin muinaisjäännös on
Tolpinvaara Myllyoja (tunnus muinaisjäännösrekiste-
rissä 1000032276), joka sijoittuu Alkkulanraitin etelä-
päästä noin 650 metrin päähän kaakkoon. Asemakaa-
valla ja asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta ar-
keologiseen kulttuuriperintöön.

1.3 Lapin liitto 1.4.2022

1.3.1 Lausunnon pääkohdat

Lapin liiton virasto toteaa, että Alkkulanraitin asema-
kaavan ja asemakaavamuutoksen valmisteluvaihe tu-
kee Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita ja antaa
hyvän pohjan asemakaavaehdotuksen laatimiseen.

1.3.2 Kaavanlaatijan vastine

Merkitään tiedoksi.

2. MIELIPITEET

Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.


