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NÄÄTSAAREN KOULUALUE 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Kaavoituksen kohde:  

 
Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 23. Kirkonmäen 
kaupunginosan korttelia 28 sekä siihen liittyvää urheilu- ja virkistyspalvelujen 
aluetta.  
 

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

Asemakaavan muutos on käynnistetty Tornion kaupungin aloitteesta 
vastaamaan omakotitalotonttien (AO) kysyntään sekä hakemaan eri 
ratkaisumalleja käytöstä poistuneen koulurakennuksen säilyttämiselle tai 
purkamiselle.  
 
Alue kuuluu Tornion kaupungin kaavoituskatsaus 2021–2022:n kaavoitettaviin 
kohteisiin. Alue on kaupungin omistuksessa. 
 

Alueen nykyinen käyttö 
 

Suunnittelualueen länsiosaan sijoittuu vanha koulurakennus piha-alueineen. 
Koulun toiminta on lopetettu vuonna 2021. Alueen julkisten palveluiden 
tarpeisiin vastataan suuremmissa kaupungin palveluyksiköissä. Alueen itäosa 
on metsäaluetta. Alue rajautuu pohjoisessa Oppilantiehen, lännessä 
Näätsaarentiehen, eteläpuolella omakotitaloalueeseen ja itäpuolella on 
rautatiealue.  

 
Tavoitteita ja toimenpiteitä 
 

Kaavamuutoksella tarkastellaan korttelin 28 ja siihen liittyvän urheilu- ja 
virkistyspalvelualueen käyttötarkoituksen muutosta pientaloasumisen 
korttelialueeksi ottaen huomioon alueen itäpuolen melu- ja tärinäalue. Samalla 
tarkastellaan käytöstä poistuneen koulurakennuksen käyttötarkoituksen 
muutosta esimerkiksi matkailu/ravintolatoimintaan (KL-1), asuin-, liike- tai 
toimitilaksi (AL), asuinkerrostaloksi (AK) tai rakennuksen purkamista ja alueen 
kaavoittamista kokonaisuudessaan omakotitonteiksi (AO). Myös rakennuksen 
purkamisen vaihtoehtoa selvitetään. 

 
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.  
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Yleiskaava 
Voimassa olevassa Tornion yleiskaavassa (Kh §57 1.3.2010) 
asemakaavamuutosalue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
(PY) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Lisäksi alueella on 
merkintä melu- ja tärinäalueesta.  
 

Kuva 2: ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta 
 
 

KAAVOITETTAVA ALUE 
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Kuva 3: Ote Tornion yleiskaava 2021 
 

 

 

 

 

KAAVOITETTAVA 
ALUE 
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Voimassa oleva asemakaava 
Alueella on voimassa 30.03.1981 vahvistettu asemakaava, jossa alue on 
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja urheilu- ja 
virkistyspalvelualueeksi (VU).  
 

 
Kuva 4. Ote asemakaavasta.   
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Arvioitavat vaikutukset 
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta 
aiheutuvia vaikutuksia: 
• ympäristövaikutukset (vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen ja 

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

 
Osalliset      

• Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat 
• Kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat / 

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

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
Katso s. 8 Yleis- ja asemakaavojen käsittelyvaiheet.  

 
Työn käynnistäminen ja aikataulu 

9/2022 Vireilletuloilmoitus Kotikulmilta-lehdessä 
9/2022->  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  
9/2022->  Asemakaavaluonnosten laadinta  
10/2022 Viranomaisneuvottelu 
10/2022 Valmistelumateriaali nähtäville  
11/2022 Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
12/2022 Kaavamateriaalin tarkistus ehdotusvaiheeseen 
12/2022 KH:n käsittely  
12/2022-1/2023 Kaavaehdotus nähtäville 
1-2/2023 Viranomaisneuvottelut (tarvittaessa) 
2/2023   Kaavaehdotuksen vahvistus KV:ssa  
3/2023  Kaavaehdotus lainvoimainen 
3/2023   Ilmoitus kaavan voimaantulosta 
 

Yhteyshenkilöt: 
Kaupunginarkkitehti Harri Ryynänen p. 040-7048720 
   etunimi.sukunimi@tornio.fi 
Kaavasuunnittelija Päivi Harjuniemi p. 040-5462977 
   etunimi.sukunimi@tornio.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@tornio.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tornio.fi
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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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