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Mikä Tervola?

• Tervolan väkiluku vuonna 
2020 oli 2925

• Ämpäripäiden koti
• Tervolassa on viihdytty 

pitkään – alueella on ollut 
asutusta jo 6000-7000 
vuotta sitten
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Met kaikki toivotama teidät
tervetulheeksi Tervolhan! 

Tervola ja sen uusi asuinalue Vastaranta ovat lämmön,
optimismin, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun

ja silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden
koti.
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Tervolan Vastaranta
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Vastaranta on Tervolaan 
ideoitu uusi asuinalue, 

jossa yhdistyy ekologinen 
elämäntapa ja 

yhteisöllinen kyläkulttuuri.



Suunnittelualue
• Noin 110 hehtaarin kokoinen 

suunnittelualue sijoittuu 
Tervolan kuntaan, 
kuntakeskuksen vastarannalle.

• Suunnittelualueeseen kuuluu 
rantaa useita kilometrejä.

• Alueen omistavat yhdessä 
Tervolan kunta, yksityiset 
maanomistajat ja 
Kemijoki Oy.
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Rahoitus

• Hankkeen kokonaisrahoitus oli 216 120 €
– Lapin liiton rahoittamaa EAKR-hankerahoitus 

172 896 €
– Kunnan osuus 43 224 €

• Suunnitteilla Vastarannan tuotteistamis- ja 
ympäristöhanke
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Vaiheittainen toteutus
Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet
• Olemassa olevan asuinalueen, Hastinrinteen, 

nykyisen ”pääkadun” parantaminen ja imagon 
kohotus

• Uuden virkistysalueen rakentaminen -
uimarannan uudet toiminnot ja brändäys

Toisen vaiheen toimenpiteet
• Tieyhteyksien kunnostus ja kehittäminen
• Vastarannan asuntoalueen rantakorttelit ja 

venesatama

Kolmannen vaiheen toimenpiteet
• Vastarannan asuntoalueen laajeneminen
• Siltakadun eteläpuolen uusi satama-alue

Neljännen vaiheen toimenpiteet 
• Rantaraitin kunnostus
• Saunaranta, laavut
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Lähtökohtana yhteisöllisyys ja 
ekologisuus

• Kiertotalous ja kestävä 
rakentaminen

• Yhteisöllisyys ja elinvoima
• Energiaratkaisut
• Resurssiviisaat vesi- ja 

jätehuoltoratkaisut
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Konkreettisia esimerkkejä
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• Yhteiset tilat, alueet 
ja välineet
• Rahoitus- sekä 

vuokrausratkaisujen 
kehittäminen

• Tapahtumat
• Verkkosivut• Kestävä ruokatuotanto, 

hyötykasvit
• Kestävät materiaali-, 

rakenneratkaisut
• Muuntojoustavuus ja 

korkean käyttöasteen 
varmistaminen

• Paikallinen yhteistyö
• Ylijäämämateriaalien ja 

–massojen hyötykäyttö

• Aurinkoenergia
• Lämmönkeruu
• Geolämpö?
• ekotalomalli

• Huleveden 
hyödyntäminen

• Biojätteiden 
kompostointi

• Käymäläjätteen 
erottelu ja 
hyödyntäminen



Yhteisöllisyyttä rakentamisella
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Tontit
• Tonttien muuntojoustavuus: Tontin 

ovat kooltaan keskimäärin n. 1 
500 m2.

• Kahden sukupolven tontit

Yhteiset tilat
• Yhteiset tilat etätyöskentelyyn, 

liikuntaan, päivähoitoon, 
tavaroiden säilytykseen yms.

• Korttelipihat

Vapaa-ajan asuntoja ja 
pienvenesatama



Korttelipiha
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Korttelipiha

Talomalliehdotus



Hankkeen jatko

2.11.2021 tervola.fi 12



Esittelyvideo
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