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PIHLAJASAARI 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Kaavoituksen kohde:  

 
Asemakaavan laatiminen koskee Tornion kaupungin Pihlajasaareen 
muodostuvan kaupunginosan aluetta. 
 

 
 Kuva 1: Kaava-alueen sijainti kaupunkirakenteessa 
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Miksi kaavoitukseen on ryhdytty? 

Asemakaavan laadinta on käynnistetty Tornion kaupungin aloitteesta 
vastatakseen kaupunkiin kohdistuvaan pientalotonttien kysyntään. Alue 
sisältyy Tornion maapoliittisen ohjelman mukaan vuosien 2019-2020 aikana 
kaavoitettaviin alueisiin. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.  

 
Suunnittelutilanne 

Länsi-Lapin maakuntakaava 
Länsi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoiminto-
jen alueeksi. Länsi-Lapin maakuntakaava on hyväksytty Lapin liiton 
valtuustossa 26.11.2012 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 19.2.2014.  
  

 
  

 

 

 

 

Kuva 2: Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta 
 
 

KAAVOITETTAVA ALUE 
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Yleiskaava 
Voimassa olevassa Tornion yleiskaavassa (Kh §57 1.3.2010) asemakaava-
alue on merkitty pääosin asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi 
pientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Alueen keskellä on lähivirkistysalue (VL). 
Lisäksi osa alueesta on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) 
sekä palvelujen ja hallinnon alueeksi (P).  

Kuva 3: Ote Tornion yleiskaava 2021:stä 
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Voimassa oleva asemakaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.  

 
 
Alueen nykyinen käyttö 

Kaava-alue on pääosin rakentamatonta ja muokattua pelto- ja metsäaluetta ja 
osittain hajanaisesti rakennettua pientaloaluetta. Rakennuskanta sijoittuu 
Pihlajasaarentien yhteyteen. Alue rajautuu Koskenrannantiehen, Valtatiehen, 
osaan Pihlajasaarentietä ja Vuotinputaaseen. Keskelle aluetta sijoittuu lähes 
umpeen kasvanut kapea pudas.  

 
Tavoitteita ja toimenpiteitä 

Asemakaavalla määritetään alueen kaavoitus yleiskaavan mukaisesti. 
Tavoitteena on luoda viihtyisä pientaloasuinalue, jossa huomioidaan suun-
nittelualueen rakennetun ympäristön ja luonnon ominaispiirteet.  

 
Arvioitavat vaikutukset 

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta 
aiheutuvia vaikutuksia: 
• ympäristövaikutukset (vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen, 

eläimistöön ja pinta- sekä pohjavesiin) 
• vaikutukset rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja taajamakuvaan 
• taloudelliset vaikutukset 
• liikenteelliset vaikutukset 
• sosiaaliset vaikutukset (työllisyys, turvallisuus, palvelujen kehittämistarve) 

 
Osalliset     

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
käsitellään suunnittelussa:  
• Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat 
• Kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat / 

vuokralaiset 
• Tornion kaupungin hallintokunnat 
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• Lapin ELY -keskus 
• Lapin liitto 
• Tornion Energia Oy 
• Tornion Vesi Oy 
• Lapin pelastuslaitos 
• Tornionlaakson museo 
 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
Katso s. 6 kaavoituksen käsittelyvaiheet.  

 
Työn käynnistäminen ja aikataulu 

2/2020-> Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtävillä 

2/2020->  Asemakaavaluonnosten laadinta  
7-8/2021 Kaavaneuvottelut 
11-12/2021 Valmistelumateriaali nähtäville  
12/2021 Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
12/2021 Kaavamateriaalin tarkistus ehdotusvaiheeseen 
1/2022 LTK:n ja KH:n käsittely ja kaavaehdotus nähtäville 
2/2022 Viranomaisneuvottelut (tarvittaessa) 
2-3/2022  Kaavaehdotuksen hyväksyminen KH:ssa ja KV:ssa  
3-4/2022 Kaavaehdotus lainvoimainen 
3-4/2022  Ilmoitus kaavan voimaantulosta 
 

Yhteyshenkilöt: 
Kaupunginarkkitehti Harri Ryynänen p. 040-7048720 
   etunimi.sukunimi@tornio.fi 
Kaavasuunnittelija Enja Valkonen p. 040-6376744 
   etunimi.sukunimi@tornio.fi 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia 
ja täydennyksiä siihen asti kunnes kaavaehdotus asetetaan virallisesti näh-
täville. Osalliset voivat antaa palautetta kaavoitusviranomaisille tai esittää 
Lapin ELY-keskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
riittävyydestä. 
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