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SYYSKAUDEN AVAJAISTARJOUKSET

KUMHO WI31
STIHL RAIVAUS- JA  
MOOTTORISAHAT                                                                            
 

 

 
STIHL MS231                 399€     

STIHL MS201             699€
 
STIHL FS410 + 
X-TREEM VALJAILLA    
 879€               

STIHL FS460 +  
X-TREEM VALJAILLA                  

989€ 
     

STIHL AKKUSAHAT                                                                            
STIHL MSA 220 C-B 
AKKUSAHA-SETTI                                                                                                     
sis. Tehoakun ja laturin    699€ 
STIHL MSA 140 C-B  
AKKUSAHA-SETTI
sis. AKcAkun + AL  
101 laturin             299€ 

CORDIANT  
SNOW CROSS

MIIKA P. 040 537 6425 
miika@vaihtoykkoset.fi 
VILLE P. 040 587 5055 

MYYMÄLÄ/KAHVIO 
ARK. 7-18, LA 9-16,  
SU SULJETTU!

KORJAAMO
ARK. 8-16, 
VKL. SULJETTU!

175/65R14”   329€           279€
185/65R15”   359€           299€
 
195/65R15”   369€           299€
205/55R16”   399€           349€
205/60r16”    429€           369€

WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

BOSCH AUTON AKUT 
 
60AH   89€
74AH 119€

AIRREX AH-300I DIESEL  
LÄMMITIN ETÄ-
OHJAUKSELLA   

LAAJA VALIKOIMA LED-  
LISÄVALOPANEELEITA!
ALK.

77AH    129€
100AH 159€

1990€

99€
AKKURUNKO- 
NAULAIN (RUNKO)          

659€  

STIHL DYNAMIC VENT  
METSURINPUKU  
                  YHTEIS- 
                 HINTAAN!

299€

 TALVIRENKAAT EDULLISESTI!

LAAJA  
VALIKOIMA  
MILWAUKEE AKKU- 
TYÖKALUJA. TARJOUS!
AKKUPORAKONE- 
PAKETTI 2X5.0AH  
AKUILLA               

299€ 
 
RENKAIDENVAIHTOON!
MILWAUKEE AKKU-
PULTTIKONE 610NM
2X5.0AH AKKU+LATURI.

399€
 

(735€)



Tervola-lehti

Tervola-lehti palvelee kaikkia tervolalaisia

Paikallinen lehti on ollut ter-
volalaisille aina tärkeä. Vaikka 
lähiseudulla ilmestyy useita 
levikiltään myös osittain Ter-
volan kattavia lehtiä, ei niistä 
ole paikkaamaan oman kun-
talehden arvoa. Tervolas-
sa kuntalehteä lukevat niin 
nuoret, työikäiset kuin eläke-
läiset ja seuraavatpa jo kun-
nan alueelta pois muutta-
neetkin kotipitäjän kuulumi-
sia lehden verkkoversiosta. 
 
Paikallinen lehti on tärkeä 
markkinointikanava myös 
alueen yrityksille. Jos yrittäjä 
haluaa tavoittaa tervolalaisia 
silmäpareja, on kotitalouksiin 
ilmaiseksi jaettava tiedotus-
lehti siihen oiva keino.

Koska paikallislehti koetaan 
arvokkaaksi, on Tervolan 
kunta halunnut omalta osal-

Helmikuussa Zava Finland 
-nimisen yrityksen perusta-
nut Dmitrii Bastrykin työstää 
esineitä tuohesta. Dmitriin 
valikoimaan kuuluu mag-
neetteja, joulukoristeita, 
tuotelappuja, tarroja sekä la-
sinalusia. Venäjältä vaimon-
sa kanssa Tervolaan muutta-
neen yrittäjän ensimmäinen 
puolivuotinen yrittäjänä ei 
ole ollut helppo.
-Koronavirus aiheutti paljon 
ongelmia, sillä jouduin odot-
tamaan työkoneita kolme 
kuukautta, yrittäjä kertoo.
Nyt tuohen työstämiseen 
tarvittavat stanssit, laser-
leikkuri ja kuumaprässi ovat 
jo kovassa käytössä. Tuo-
hiesineet valmistetaan Ter-
volassa sijaitsevalla pajalla 
käsityönä.

Tuohesta on työstetty enti-
saikaan monenlaisia tarve- 
ja koriste-esineitä. Venäjällä 
tuohesta on perinteisesti val-
mistettu esimerkiksi rasioita, 
joiden monimutkaiset ko-
ristelut ovat kaunista käsi-

taan edistää paikallisen leh-
den toimittamista kilpai-
luttamalla tiedotuslehden 
tuotannon. Kilpailu-
tuksen seurauk-
sena  voittajak-
si  selviytyi 
Mainos-
toimisto 
V i s u a l 
Design 
Oy, joka 
j a k a a 
jatkossa 
kuntaleh-
den tervola-
laisiin kotita-
louksiin mainos-
kiellon asettaneita koti-
talouksia lukuun ottamatta. 
 
Tervolan kunta  ilmoittaa Ter-
vola-lehdessä virallisista kuu-
lutuksista, tapahtumista     
sekä muista kunnan ajan-
kohtaisista asioista. 
 
Lehti ilmestyy parillisilla vii-

koilla keskiviikkoisin. Jos leh-
ti jää jostain syystä paperi-
versiona lukematta, löytyy se 

verkkoversiona Visual 
Designin verkko-

sivuilta. Linkin 
verkkover-

sioon löy-
dät myös 
tutusta 
paikasta 
kunnan 
verkko-

sivui l la . 
T e r v o l a 

-lehden toi-
mittamisesta 

vastaa Visual De-
sign, jolla on vankka ko-

kemus lehtien ja erilaisten 
julkaisujen taitosta ja toimit-
tamisesta. Yhtiön perustaja  
Pekka  Tuokila on ollut kehit-
tämässä jo 80-luvulla Lou-
nais-Lappi lehden alkutai-
valta.  Lisäksi hän on ollut mu-
kana kymmenissä eri lehtipro-
jekteissa Meri-Lapin alueella. 

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Teksti Marjut Järvinen

Palveluhakemisto

Tuohi taipuu 
moneksi

– Yrityksen toimintaan on 
vahvasti kuulunut lehtien ja 
esitteiden julkaisutoiminta 
koko sen historian ajan, jo-
ten Tervola-lehden toimit-
taminen oli luonteva jatku-
mo tälle kehitykselle. Olem-
me iloisia saadessamme 
julkaista Tervolan kuntalai-
sille heidän omaa lehteään, 
kertoo yrityksen toimi-
tusjohtaja Tiina Tuokila. 
  – Erilaisten julkaisujen lisäk-
si mainostoimistomme suun-
nittelee yritysten ja yhteisö-
jen graafiset kokonaisuudet, 
kuten logot, esitteet ja netti-
sivut. Muun muassa tämän 
lehden ilme ja logo ovat mei-
dän suunnittelemia, jatkaa 
Tuokila.

Tavoitteena on, että uusi Ter-
vola-lehti palvelee entis-
tä paremmin sekä kuntalai-
sia että paikallisia yrityksiä 
ja yhteisöjä.  Tervolan kun-
nan viestintäsuunnitteli-

SIIVOUKSET, 
KOTIAPU SEKÄ 

PIHATYÖT

SOITA: 
040 181 5019

www.tomerin.fi

p. 040 515 7304 
Asiointikyyti perjantaisin 

Koivu-Peura-Loue-Tervola.
  VPL:n mukaiset 
 kuljetukset yhteis-
 työssä Pekka 
 Kähkösen kanssa.

Taksipalvelut
 Make Lampela 

• esitteet, julkaisut

• WordPress -nettisivut

• yritysten starttipaketit

Lue lisää
www.visualdesign.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

Asiointilinjat
Tervolan kunnan 

alueella
1.  Reutuaapa-Suukoski-Kivioja-Mattinen-Tervola
2.  Runkaus-Pahtaoja-Lehmikumpu-Tervola.
3.  Ylipaakkola-Paakkola-Kaisajoki-Tervola
4.  Kätkävaara-Sihtuuna-Varejoki-Tervola

(Hinnat linja-autotaksan mukaan)

Myös VPL (vammaispalvelu kuljetukset)

Soita ja kysy lisää 
Taksi Pekka Kähkönen 

0400 391757

ja   Marjut   Järvisen mukaan 
olisi hienoa, jos lehden sisäl-
lössä näkyisi vuorovaikut-
teisuus kuntalaisten kanssa. 
Ajatuksena on, että lehden 
sisältö koostuu ajankohtai-
sista uutisista, kunnan kuu-
lumisista, tarinoista paikalli-
sista yrityksistä ja yhteisöis-
tä sekä kunnan, yritysten ja 

Teksti Marjut Järvinen

työtaidetta. Zava Finlandin 
yrittäjä Dmitrii on saanut 
inspiraationsa omiin tuottei-
siinsa perinteisistä tuohiesi-
neistä. Perinteisten tuohie-
sineiden sijaan Dmitrii tekee 
moderneja tuotteita, jotka 

sopivat hyvin esimerkiksi 
skandinaaviseen kotiin. 

Materiaaliltaan tuohi on sa-
manaikaisesti sekä joustavaa 
että kestävää. Tuohi ei aller-
gisoi ja se on ekologista. Tuo-
hituotteiden kastuminen ei ole 
ongelma, sillä tuohituotteet 
voi halutessaan pestä pesuko-
neessa. Dmitrii käyttämä tuohi 
tulee venäjältä. Suomalaiseen 
tuoheen verrattuna paksum-
paa venäläistä tuohta on mo-

nipuolisempi työstää. Tuohi 
on myös yksi puuteollisuuden 
sivuvirroista, sillä tuohituot-
teissa käytetty tuohi kerätään 
kaadettavista    puista.

Kohteena kuluttaja-  
ja yritysmyynti

Haastavin osuus tuohen 
työstämisessä on tuohen 
pinnassa olevan valkoisen 
osan poisto. Osa Dmitriin 
tuotteista valmistuu no-
peasti ja osa vaatii enemmän 
työstämistä. Tuotelappuja ja 
tuotetarroja valmistuu tarvit-
taessa jopa tuhat päivässä, 
kun taas joulukoristesettejä 
valmistuu päivässä vain viisi.

-Parasta tässä työssä on 
nähdä valmis lopputulos, 
vaikka pidänkin kaikista työ-
vaiheista, yrittäjä kertoo.
Tulevaisuudessa Dmitrii 
aikoo myydä tuohituot-
teitaan sekä kuluttajil-
le että muille yrityksille. 

-Tällä hetkellä kartoitamme 
potentiaalisia asiakkaita yri-
tyspuolelta, yrittäjä kertoo.
Tuohesta valmistuneita 
tuotelappuja voisi olla tu-
levaisuudessa esimerkiksi 
ekologisesti tuotetuissa 
vaatteissa.  Tuohituotteista 
kiinnostuneet yksityiset asi-
akkaat voivat ottaa yhteyttä 
Dmitriin jo nyt, sillä yrittäjä 
tekee tuotteita tilauksesta. 
Tuotteisiin voi tutustua yri-
tyksen omilla verkkosivuilla 
tai käsityötuotteisiin erikois-
tuneella etsy.com sivustolla.

Tutustu yrityksen  
verkkosivuihin:  
https://www.birchpack.com/

Yhteystiedot
Ilmoitusvalmistus / myynti Lehden sisältö /  myynti 
Tiina Tuokila Pekka Tuokila
puh. 040 759 9358 puh. 0400 587 957
aineisto@tervola-lehti.fi pekka.tuokila@visualdesign.fi

Graafinen ilme/taitto Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Palstaleveydet
1 p 38 mm / 2 p 80 mm /
3 p 122 mm / 4 p 164 mm / 
5 p 206 mm / 6 p 248 mm

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

yhdistysten ilmoituksista. 
Näiden lisäksi lehden sisältö 
elää kuntalaisten, yritysten ja 
yhdistysten tarpeiden ja toi-
veiden mukaisesti. Kunta-
laisten artikkelit, kuvat ja jut-
tuvinkit ovat lämpimästi ter-
vetulleita! 

Pidetään yhteyttä! 



Ekoasema uudistuu  
syksyn aikana

Tervola-lehti

Perämeren Jätehuoltoon 
kuuluva Tervolan ekoasema 
on suljettuna vielä lokakuun 
loppuun saakka. Syynä ovat 
uudistustyöt, jotka aloitet-
tiin elokuun puolivälissä. 

Ekoaseman kiinniollessa 
tervolalaiset voivat viedä 
ekoasemalle tarkoitetut jät-
teet Vilmilän ekoasemalle 
Kemiin tai Jätekeskus Jäkä-
lään Tornioon.

Jälleen avautuessaan Tervo-
lan ekoasema on miehitetty 
vastaanottopaikka, joka on 
avoinna tiettyinä kellonai-
koina. Ekoasemalla vastaan-
otetaan vaarallisia jätteitä, 
sähkölaitteita, hyötyjätteitä 

TIEDOTE AURAUS-
OHJELMASSA OLEVIEN 
TEIDEN OMISTAJILLE

Aurauskausi lähenee ja pyydämme kunnan 
aurausohjelmassa olevien teiden (pihatie, yk-
sityistie) omistajia huomioimaan seuraavaa:
•  Tien tulee olla siinä kunnossa, että se voi
 daan aurata käytettävissä olevalla auraus
 kalustolla
•  Omistajien tulee hyvissä ajoin merkitä tie
 aurausviitoin sekä poistaa mahdolliset
 aurausesteet (mm. puiden oksat, kivet, 
 kannot). 

Mikäli tie ei ole aurattavassa kunnossa tai se 
ei enää ole hakijan vakituisessa asuinkäytös-
sä, poistetaan tie aurausohjelmasta.

Kunnossapito suoritetaan seuraavasti:
-  Auraus aloitetaan pääsääntöisesti, kun
 lunta on satanut 8 cm
-  Ajoratojen tulisi olla aurattuna 6 h kulues-
 sa sateen päättymisestä
-  Piha- tai yksityisteiden liukkaudentorjunta
  ei kuulu auraajien tehtäviin
-  Pihatiet aurataan alueen muiden teiden  
 aurauksien yhteydessä
-  Pihateiden aurauksen piiriin kuuluu vain  
 pääsytien auraus. Laajempi pihan tai  
 varastopolkujen auraus ei kuulu aurauksen  
 piiriin.

Kunnan talvikunnossapitourakoitsijat auraus-
kaudella 2020 – 2021:
• Paakkola, Kaisajoki, Ylipaakkola, Kuusikko  
 Urakointi Moisio Oy, 040 732 3495
• Varejoki, Kätkävaara, Loue, Peura ja Koivu 
 Tmi Mikko Juujärvi, 0400 180 044
• Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski   
 Turve Lampela Oy, 0400 579 938
• Pahtaoja, Runkaus, Korpela, Mattinen, Kivioja  
 Tmi Jorma Kaasila, 0400 926 316
• Kaavatiet     
 HV-Heli Oy, 0400 789 840

Lisätietoja saa tekniseltä johtajalta 
Tiina Havelalta (puh. 0400 466 705 tai 
etunimi.sukunimi@tervola.fi)

ELY:n hallinnoimien yleisten teiden osalta 
huomautukset tiestön kunnosta ja liikenteen 
ongelmista voi tehdä tienkäyttäjän linjalle 
0200 2100 (24 h) tai sähköisesti palaute-
väylä-sivun kautta os. liikenne.palautevayla.fi.

Tekninen osasto

SENIORSURF 6.–8.10.
Osaatko käyttää uutta puhelinta? Toimiiko säh-
köposti? Sujuuko verkkopankin käyttö? Näihin ja 
moniin muihin digihaasteisiin saat apua kirjastossa 
SeniorSurf-päivillä tiistaista torstaihin 6.–8.10. 
kirjaston aukioloaikojen puitteissa. Ota oma laite 
(puhelin, tabletti tai läppäri) mukaan!

KIRJASTON AUKIOLO 6.10.
Kirjaston henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi 
kirjastossa ei ole asiakaspalvelua tiistaina 6.10. 
Omatoimikirjasto palvelee klo 9–15 itsenäisesti 
asioivia asiakkaita.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimas-
saolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen 
liitetyllä salanumerolla. Omatoimiaikana asiakkaat 
voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatil-
la sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä 
itsenäisesti. Asiakastietokoneet, langaton verkko 
ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä. Sen 
sijaan kopioiminen, tulostaminen, kirjastomaksujen 
maksaminen ja tietopalvelu hoidetaan varsinaisena 
asiakaspalveluaikana. 

SATUTUOKIO 8.10.
Satu kutsuu lapsia tarinoiden maailmaan kirjastoon 
kerran kuussa torstaisin! Satutuokiolla luetaan 
erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista mu-
siikkia, loruillaan ja muuta mukavaa. Satutuokioita 
pidetään syyskaudella to 8.10., to 5.11. ja to 10.12. 
Aika on aina sama eli klo 9.30–10.00. Tervetuloa 
mukaan, vapaa pääsy!

YÖKIRJASTO TULEE TAAS 13.10.!
Suosittu Yökirjasto tulee taas syyslomaviikolla 
uusin kujein ja kepposin. Luvassa on kaikenlaista 
hauskaa ja hulvatonta 7–12 -vuotiaille syysloman 
alkajaisiksi mahtavassa seurassa. Mukaan pääsee 12 
nopeimmin ilmoittautunutta. Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä on keskiviikkona 7.10. Sitovat ilmoit-
tautumiset kirjastoon!

LEFFAILTA 14.10.
Koko perheen elokuvailta ke 14.10. klo 17.00–
18.20. Lämmin ja hauska elokuva, joka on täynnä 
vauhtia ja jolla on tärkeä sanoma. Seikkailun lomas-
sa kolme kaverusta huomaa, miten taianomaista 
ystävyys voi olla. Elokuva on puhuttu suomeksi. 
Ota omat herkut mukaan!

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
la klo 11-15

Lisätietoja: www.tervola.fi

ma 10.08 - to 31.12 
Kirjaston poistomyynti

ma 07.09 - ke 30.09 
Kari Holman taidenäyttely

ti 22.09 18:00 - 20:00 
Syystunnelmissa 
-yhteislauluilta kotiseutumuseolla

ke 23.09 17:00 - 18:20 
Koko perheen elokuvailta

ke 30.09 17:30 - 18:30 
Eeva Holman runoilta

to 08.10 09:30 - 10:00 
Satuhetki kirjastossa

TERVOLASSA TAPAHTUU

Meillä voit ilmoittautua ja maksaa sähköisesti 
www.kivalo-opisto.fi. Voit ilmoittautua myös 
soittamalla numeroon 040 748 3672.
Tervolan toimipiste puh. 040 357 2181, 
kivalo-opisto@tervola.fi

Tervolassa lokakuussa alkavia kursseja:

Hygieniapassikoulutus, 8.10.2020, to klo 
17.00-21.00, Valtuustosali. Opettajana Eija 
Kanto. Kurssimaksu 24€, testimaksu 35€.
 
Tervolassa marraskuussa alkavia kursseja:

Huovuttaen arkeen ja juhlaan, 
13.-15.11.2020 ja 12.-14.2.2021, pe klo 17-
20.15, la ja su klo 10-15, Kunnanviraston Tai-
destudio. Opettajana Riitta Arola. Kurssimaksu 
35€ (ei sis. materiaaleja).

Jouluinen havukranssi, 23.11.2020, ma klo 
17.45-21.00, Kaisajoen vanha koulu. Opetta-
jana Tuula Lokka. Kurssimaksu 24€ (ei sis. 
materiaaleja).

KUULUTUS

Tervolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
17.9.2020/42 § Hastinkankaan teollisuus-
alueen asemakaavamuutoksen.

Hyväksytty kaavamuutos on nähtävillä 
kunnanviraston neuvonnassa ja kunnan 
kotisivuilla.

Tervolassa 23.9.2020
Tervolan kunnanhallitus

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 14.10.
Aineistot 6.10. mennessä osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

Teksti Auni Vääräniemi

(puujäte, puutarhajäte, me-
talli, pahvi), poltettavaa jä-
tettä ja kaatopaikkajätettä.

Puutarhajätteet, metallit, pah-
vit, sähkölaitteet ja vaaralli-
set jätteet vastaanotetaan 
kotitalouksilta aina ilmai-
seksi, eivätkä ne vähennä 
asiakaskortin ilmaiskäynte-
jä.

Yleensä ekoasemat ovat 
avoinna pelkästään maa-
nantaista perjantaihin, mut-
ta tänä syksynä Jätekeskus 
Jäkälä, Vilmilän ja Ylitornion 
ekoasemat ovat auki myös 
joinakin lauantaina, kuten 
3. lokakuuta.

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu

Tervola-lehden välissä.
Pyydä tarjous

aineisto@tervola-lehti.fi

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehtiHei!

Onko sinulla aihe tai
vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa 

www.tervola-lehti.fi



Tervola-lehti
Muutoksia 05.10.2020 alkaen
Haluamme palvella sinua entistä paremmin, siksi laajen-
simme palveluaikojamme. Palvelemme  05.10.2020 alkaen 
maanantaista perjantaihin kello 9-17 välisenä aikana. 

Voit asioida meillä silloin kun sinulle parhaiten sopii.  
Varaa aika laina- tai sijoitusneuvotteluun op.fi / OP Tervola 
tai puhelinpalvelumme numerosta 010 2572201 tai suorista 
numeroistamme.

Tavoitat meidät näin:
• Toimitusjohtaja Jussi Kuittinen  040-664 7422
• Palvelupäällikkö Arja Määttä  010 2572211 
• Sijoitus ja päivittäisasiat Liisi Harjuniemi  010 2572213
• Rahoitus ja päivittäisasiat Oili Ollitervo  010 2572215
• Rahoitus ja päivittäisasiat Reetta Kolmonen  010 2572216

Voit myös asioida meillä ilman ajanvarausta. Konttorimme 
palvelee seuraavasti:
• Pankki on avoinna ma-pe klo 10-15
• Kassapalvelut ma, ke ja pe klo 10-12
• Asiantuntijapalvelut ajanvarauksella klo 9-17

Päivittäiset raha-asiat hoidat kätevimmin OP:n korteilla, 
verkkopalvelussamme tai OP-mobiilissa. Opastamme sinua 
mielellämme palveluiden käytössä. 

OP Tervola

   
 
 

Meri-Lapin kaupunki- ja seutuliput uudistuvat  – 
Vaihda matkakorttisi!  

Kemin, Tornion, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Iin seutuliikenteessä käytössä 
olevat kaupunki- ja seutuliput uudistuvat Meri-Lapin sarjalipuksi. Samalla nykyiset 
matkakortit vaihdetaan uusiin matkakortteihin.  

Vanhojen lippujen myynti päättyy 18.9.2020 ja käyttö loppuu 18.10.2020. Uudet 
liput tulevat myyntiin verkkoon Matkakorttikauppaan 21.9. ja Matkahuollon 
myyntipisteisiin 1.10.2020.  

Uudet lipputuotteet 
Lipun nimi Matkustaja-

ryhmä 
Voimassa Hinta 

Meri-Lapin sarjalippu, 0-9 km Aikuinen 30 matkaa / 30 
pv 

69,00 

Meri-Lapin sarjalippu, 9-18 km Aikuinen 30 matkaa / 30 
pv 

95,00 

Meri-Lapin sarjalippu, 18-80 km Aikuinen 30 matkaa / 30 
pv 

137,00 

Meri-Lapin sarjalippu, 0-9 km Aikuinen 10 matkaa / 60 
pv 

31,00 

Meri-Lapin sarjalippu, 9-18 km Aikuinen 10 matkaa / 60 
pv 

42,00 

Meri-Lapin sarjalippu, 18-80 km Aikuinen 10 matkaa / 60 
pv 

62,00 

 

 
 
  

Meri-Lapin kaupunki- ja seutuliput 
uudistuvat – Vaihda matkakorttisi!

Kemin, Tornion, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Iin 
seutuliikenteessä käytössä olevat kaupunki- ja seutuli-
put uudistuvat Meri-Lapin sarjalipuksi. Samalla nykyi-
set matkakortit vaihdetaan uusiin matkakortteihin.

Vanhojen lippujen myynti päättyy 18.9.2020 ja käyt-
tö loppuu 18.10.2020. Uudet liput tulevat myyntiin 
verkkoon Matkakorttikauppaan 21.9. ja Matkahuol-
lon myyntipisteisiin 1.10.2020. 

1.  Käytä nykyisellä matkakortillasi oleva kaupunki- ja  
 seutulippu loppuun lipun voimassaoloaikana.  
2.  Tämän jälkeen  
 •  Tule vaihtamaan lippusi ja matkakorttisi 
  Matkahuoltoon. Uudesta matkakortista veloite
  taan matkakorttimaksu 6,50 €, jos vanha
   matkakortti on yli 9 kk vanha.   
 •  Tai tilaa uusi lippu ja matkakortti osoitteesta 
  https://kauppa.matkahuolto.fi. 
  Verkkokaupasta tilatusta matkakortista peritään  
  matkakorttimaksu 6,50 €, mutta ei muita 
  lähetys- tai toimitusmaksuja.  
3.  Huomioithan, että vanhaa matkakorttia ei voi enää  
 ladata 18.9.2020 jälkeen eikä käyttää 18.10.2020  
 jälkeen.  4. Ensimmäisen oston jälkeen uuden mat- 
 kakortin voi lisäladata Matkahuollon toimipisteissä, 
 R-kioskeilla, useimmissa busseissa ja älypuhelimen 
 Matkahuolto Bussiliput-sovelluksella, jos käytössä on 
 Android-puhelin, jossa on NFC-lukuominaisuus.

Matkahuolto-asiamies, 
Kemi Taaplaajankatu 26 94200 Kemi    
Matkahuolto-asiamies, 
Tornio Teollisuuskatu 8-10 J5 95420 Tornio  
Matkahuolto, 
Oulu  Ratakatu 6 90100 Oulu

Uudet lipputuotteet

Toimi näin, jos matkustat kaupunki- ja 
seutulipuilla 

Matkahuollon myyntipisteet  

Lisätiedot
www.matkahuolto.fi/uusimatkakortti 

Uuden edessä  
keskustaliikenteessä

Tervolan taajama-alueen pa-
rannustyöt ovat valmiit kah-
den kesän urakan jälkeen. 
Parannustöiden jäljiltä ky-
länraitti on muuttunut niin il-
meeltään kuin liikennejärjes-
telyiltään. Merkittävin muu-
tos on tapahtunut Siltatien 
ja Keskustien risteyksessä, 
jossa on nyt liikennettä suju-
voittava kiertoliittymä.

Uudessa kiertoliittymässä 
ajaminen vaatii muutamien 
liikennesääntöjen muistelua, 
varsinkin jos autokouluajois-
ta on jo aikaa. Liikenneturvan 
yhteyspäällikkö Petri Niska 
kertoo, että kiertoliittymässä 
ajamista koskevat säännöt 
ovat varsin yksinkertaiset, 
kun ne kerran itselleen si-
säistää.

−Kiertoliittymään saapuvan 
ja sieltä poistuvan autoilijan 
on väistettävä tietä ylittäviä 
jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja 
mopoilijoita, Niska painottaa.

Siltatien ja Keskustien uu-
teen kiertoliittymään ajaessa 
väistämisvelvollisuudesta 
kertoo tuttuakin tutumpi 
kärkikolmio. 

Suuntamerkin käyttö kuuluu 
myös kiertoliittymäajoon. 
Aikeesta poistua kiertoliit-
tymästä kerrotaan vilkulla. 
Kiertoliittymässä vilkku tulee 
laittaa päälle ajoissa ennen 
kääntymistä oikealle poistu-
misliittymään, Niska vinkkaa.

Teksti Auni Vääräniemi

Tervolan massiiviset  
muutostyöt taajama- 
alueella saatiin kuluneena 
kesänä päätökseen.

−Sen sijaan kiertoliittymään 
tullessa vilkkua ei tarvitse 
näyttää.

Tarkkuutta myös  
Salen kulmilla

Uudessa kiertoliittymässä on 
Tervolassa ajettu jo vuoden 
verran, ja taajaman lopuissa 
parannustöissä tehtiin tänä 
kesänä kaikki viimeistely-
työt. Niihin kuuluivat kiveys-
ten asennukset, väylien pin-
tojen muotoilut, vihertyöt ja 
liikennemerkkien asennuk-
set sekä päällystystyöt.

Lapin ely-keskuksen projek-
tipäällikkö Tomi Tiuraniemi 
sanoo, että taajaman  pa- 
rantaminen sujuvoittaa lii-
kennettä ja parantaa liiken-
ne-turvallisuutta. 

−Se tuo myös liikenneympä-
ristön viihtyvyyttä ja esteet-
tömyyttä. Myllerrys on ollut 
valtavaa ja paljon on muut-
tunut.

Tiuraniemi viittaa muutok-
silla esimerkiksi siihen, että 
kiinteistöjen pihoille on nyt 
selkeät ohjaukset sinne, 
missä saa pysäköidä. Uudis-
tus on tuonut selkeyttä koko 
taajama-alueeseen, joka 
aiemmin oli käytännössä 
yhtä laajaa aluetta. Tiuranie-
mi sanoo, että leveät kaistat 
houkuttivat ajamaan lujaa ja 
osin huolimattomastikin.

Keskustien loppuosa on pa-
rannustöiden myötä muuttu-
nut huomattavasti Salen ris-
teyksessä. Aiemmin Keskus-

tie jatkui suoraan muuttuen 
Kurjentien kohdalla Saarek-
sentieksi. Tässä risteyksessä 
oli ennen väistämisvelvol-
lisuus Kurjentieltä tulevilta. 

−Nyt pääsuunta on muut-
tunut siten, että Kes-
kustie kääntyy loivas-
ti Kurjentielle päättyen 
Itäpuolentielle etuajo- oikeu-
tettuna suuntana. Saareksen-
tieltä   tulevilla on kärkikolmio  
kertomassa vä istämis- 
velvollisuudesta Tiuraniemi 
kertoo. Tämä kolmen tien ris-
teys aiheuttaa tällä hetkellä 
paljon hämmennystä ja vaa-
tii asukkailta uuden liikenne-
järjestyksen opettelemista ja 
vanhoista totutuista tavoista 
luopumista. Saareksentiel-
le täytyy nyt kääntyä ja ottaa 
huomioon myös liikenneja-
kajan paikka. 

On nähty sitäkin, että kääntyjä 
on kaartanut vastaantuli-
joiden kaistan puolelta Saa-
reksentielle, mikä aiheuttaa 
vaaratilanteen.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöil-
le uusi Tervolan taajama on 
tuonut turvallisuutta ja sel-
keyttä liikkumiseen. Viihty-
vyyttä lisäävät Tervolan kun-
nan hankkimat penkit, joilla 
voi istahtaa katselemaan 
taajaman elämää. Nähtäväk-
si jää, tuleeko kiertoliittymän 
keskelle taidetta liittymää 
somistamaan.

Tervolan taajamahankkeen 
urakkahinta on ollut 2,5 mil-
joonaa euroa. Hankkeelle 
myönnettiin EAKR-rahoitus-
ta. Kustannuksiin osallistui 
Lapin ELY-keskuksen lisäksi 
myös Tervolan kunta.

Tervolan taajama-alueella on Salen kulmilla  
uudet liikennejärjestelyt.

www.tervola-lehti.fi


