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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta:   Tervola 

Kunnanosa:  Kirkonkylä 

Korttelit: 250-253, puisto-, maa- ja metsätalous- sekä tie- ja katualueet 

Kaava:   Asemakaava 

Kaavan laatija: arkkitehti Jarmo Lokio YKS 122 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Asemakaavan ja -muutoksen kohteena on noin 19,79 hehtaarin alue Tervolan 
kunnan Hastinkankaalla. 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Tervolan Hastinkankaan asemakaava ja asemakaavan muu-
tos. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä katualueiden, 
puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyttöä alueella toi-
mivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden. 

Kuva 1. Ote Tervolan alueen maastokartasta ja suunnittelualueen rajaus. © MML 2019. 

 



 Kaavaselostus 3 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Tervolan kunnanhallitus on 4.4.2019 (§ 116) päättänyt käynnistää Tervolan kir-
konkylän asemakaavamuutoksen laatimisen Hastinkankaan alueelle. 

Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta:  2.10.2019 

OAS:n nähtävilläolo 3.10.2019 alkaen. 

Kuulutus asemakaavan valmistelumateriaalin nähtävilläolosta: 5.3.2020. 

Asemakaavan valmistelumateriaalin nähtävilläolo 5.3.-6.4.2020. 

Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: _._.2020. 

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo _._.-_._.2020. 

Asemakaavan hyväksyminen:  

Kunnanhallitus _._.2020, §  

 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueiden (T) rakennusoikeuksia ja laajuutta ja niiden sekä katualueiden, 
puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV) maankäyttöä alueella toimivien yri-
tysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan mukainen toteuttaminen käynnistyy, kun kaava tulee voimaan. 

Kuva 2. Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sisääntuloportin infotaulu. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavamuutoksen kohteena on noin 19 hehtaarin alue Tervolan kunnan 
Hastinkankaalla. Alue on pääosin teollisuuskäytössä ja se koostuu 
yksityisomisteisista kiinteistöistä ja kahdesta Tervolan kunnan omistamasta 
kiinteistöstä. Alueen itäosaa rajaa runsaasti liikennöity Nelostie (E75), pohjois-
osastaan Varejoentiehen, etelä- ja länsiosistaan alue rajautuu pääosin 
metsävyöhykkeeseen. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Tervola kuuluu yhdessä Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Kuivaniemen 
kanssa ns. Lapin kolmioon, jossa korkea lämpösumma ja viljava maaperä luovat 
hyvät edellytykset kasvulle. Lisäksi vesistöt; Tornionjoki ja Kemijoki sekä Perämeri 
luovat suotuisan meri-ilmaston alueelle (Kirkonkylän asemakaavan muutos ja 
laajennus; Viia-Kiviahon alue, FCG 31.1.2012). 

Maísemarakenne 

Suunnittelualue on pääasiassa muokattua rakennettua ympäristöä länsipään 
umpeenkasvavaa peltoaluetta lukuun ottamatta. Kaavamuutosalueen keskeisin 
maisemallinen piirre on sen sijainti Hastinkankaan kummun lakialueella.  

Pohjavesialueet 

Kaavamuutosalueella eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse pohjavesi-
alueita.  

Kuva 3. Ote Hastinkankaan rakennuskaavan kasvillisuus- ja maisema-analyysikartasta 
(M. Tikka, Suunnittelukeskus Oy 2000). 
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Kallio- ja maaperä 

Kallioperältään Tervolan kunta kuuluu Peräpohjan eli Kemin-Rovaniemen lius-
kealueeseen, joka koostuu metamorfoituneista eli ns. muodonmuutoksen ko-
keneista sedimentti- ja vulkaanisista kivistä. Sedimenttikivet ovat pääosin 
kvartsiitteja, fylliittejä ja kiilleliuskeita. Runsaasti esiintyy myös kalkkikiveä ja 
hiilipitoisia mustia liuskeita. Kerrosintruusiossa esiintyvät malmit, mm. kromi ja 
jonkin verran platinaa.  

Luonnonolot ja kasvupaikkatyypit 

Kasvillisuudeltaan Tervolan alue kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. 
Maaperän paikoittainen kalkkipitoisuus tuo rehevyyttä kasvillisuuteen, mikä 
ilmenee Lapin kolmion lettosoiden ja lehtojen yleisyytenä. Lapin kolmion alueella 
on viljavia mustikkatyypin kuusikkoja, myös lehtomaisia kankaita tavataan. 
Muuten metsät ovat yleensä verraten karuja variksenmarja-puolukkatyypin 
sekametsiä (Tervola, Hastinkankaan rakennuskaava, Suunnittelukeskus Oy 
2000).  

Kuva 4. Ote Hastinkankaan rakennuskaavan kasvillisuus- ja maisema-analyysikartasta, 
johon on täydennetty saha- ja höyläämöalueen laajentuminen 2000-2020 (M. Tikka, 
Suunnittelukeskus Oy 2000, J.Lokio 2020). 

Kaavamuutosalue on säilyneiltä osin tuoreen kankaan peittämää. Kasvupaikka-
tyypiltään kaavamuutosalueen tuoreet kankaat ovat tarkemmin Pohjanmaa-
Kainuun metsälauha-mustikkatyyppi (VMT). Maannosta luonnehtii paksuhko, ha-
pan, vain osittain maatunut kangashumuskerros, joka on selvästi kivennäismaasta 
erillään ja voidaan helposti irrottaa levyinä. Tuoreita kankaita tavataan yleisimmin 
kohtalaisen hienoja aineksia sisältävillä moreenimailla. Pääpuulaji vaihtelee 
kuusesta mäntyyn. Koivua esiintyy joukossa enimmäkseen pienenä taimena, mut-
ta paikoin varsin kookkainakin yksilöinä. Paikoin esiintyy myös haapaa, mm. 
rakennusten ja teiden lähistöllä. Pensaskerrosta edustaa siellä täällä esiintyvä 
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kataja sekä koivun vesat. Kenttäkerroksessa vallitsee reheväkasvuinen mustikka 
yhdessä juolukan kanssa peittäen alleen puolukan sekä siellä täällä esiintyvän 
variksenmarjan ja riidenliekon. Heinistä erityisesti metsälauhaa esiintyy runsaasti. 
Muu heinä- ja ruohokasvillisuus on vähäistä tiiviin puuston ja yhtenäisen 
varpukasvuston takia. Pohjakerroksessa metsäkerrossammal muodostaa yhtenäi-
sen, patjamaisen tiiviin pohjan. Seassa on vähän heinäsammalta. Jäkälät puut-
tuvat  (Tervola, Hastinkankaan rakennuskaava, Suunnittelukeskus Oy 2000). 

Suunnittelualueen luonteen vuoksi ei ole tarpeen laatia alueelta erillistä 
luontoselvitystä, sillä alue on pääosin muokattua ympäristöä.   

Kaavamuutosalueella ei sijaitse Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita eikä 
tärkeitä perinnemaisemakohteita. Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia 
uhanalaisia kasveja. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö 

Asemakaavamuutosalueella on yksi asuinkäytössä oleva pihapiiri. 

Kuva 5. Vuokilantien varressa on yksi asuttu pihapiiri. 

Palvelut 

Kuntakeskuksen palvelut sijaitsevat asemakaavamuutosalueen välittömässä 
läheisyydessä.  

Rakennuskanta 

Asemakaavamuutosalueelle sijoittuu Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n teollisuus-
rakennuksien lisäksi yksi asuinpihapiiri, Napapiirin Kuljetus Oy:n toimisto- ja 
huoltorakennukset tankkauspisteineen sekä kaksi varasto- ja huoltohallia 
Varejoentien varressa. 

Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Asemakaavamuutosalueella sijaitsee puunjalostus-, kuljetus-,  maansiirtokone- ja 
varastotoimintaa. 
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Kuva 6. Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n tukkilinjaa. 

Kuva 7. Napapiirin Kuljetus Oy:n toimisto- ja huoltorakennus sekä tankkauspiste. 

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 

Kaavamuutosalueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai 
ympäristöä. Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä.   

Liikenne 

Asemakaavamuutosalue rajautuu itäosastaan runsaasti liikennöityyn Nelostiehen 
(E75). Pohjoisosastaan alue rajautuu Varejoentiehen, joka johtaa Tornion 
Mellakoskelle. Kaavamuutosalueen itäosassa on Vuokilantie, joka risteää 
Varejoentiestä ja yhtyy Nelostiehen. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueella sijaitsee kattava kunnan vesi- ja viemäriverkosto.  

3.1.4 Maanomistus 

Asemakaavamuutosalue on katualueita lukuun ottamatta yksityisessä omistuk-
sessa.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Länsi-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 19.2.2014. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja 
alueelle on osoitettu kohdemerkinnällä työpaikka-alue (TP 605). Osa-aluemerkin-
nällä osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue 
(ma 8128, Kemijokivarren vanha asutus) sivuaa asemakaava-aluetta. Lisäksi 
alue kuuluu Barentsin käytävään (bk), maaseudun kehittämisen kohdealueeseen 
(mk 8038) sekä matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealueeseen (mv 8416).  
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 Kuva 8. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta ja keskeisistä merkinnöistä sekä määräyksistä. 
 

3.2.2 Yleiskaava 

Suunnittelualue on Tervolan Kemijokivarren yleiskaavan Tervola-Varejoki osa-alu-
eella, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2003. Osayleiskaavassa alue on 
osoitettu osittain teollisuus- ja varastoalueeksi (T), maa- ja metsätalousalueeksi 
(M), kyläalueeksi, jonne saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pienyri-
tystiloja (ATY), lähipalvelujen alueeksi (PL) sekä kyläalueeksi (AT). Kaavaan on 
merkitty alueen läpi kulkevaksi uuden tien linjaus kaavamuutosalueen län-
sipuolitse jonka yhteydessä on myös kevyen liikenteen yhteystarve.  
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Kuva 9. Ote Tervolan Kemijokivarren osayleiskaavasta osa-alueesta Tervola-Varejoki, 
suunnittelualueen sijainti ja suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja määräykset. 
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3.2.3 Asemakaava 

Alueella on voimassa oleva asemakaava, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 
16.12.1999. Alue on merkitty asemakaavassa pääosin teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueeksi (T), erillispientalojen sekä toimisto-, teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialueeksi (T-1), maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä 
erillispientalojen korttelialueeksi, jolle sallitaan korjaamo- tai varastohallin raken-
taminen ja työkoneiden säilytys (AO-1). 
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Kuva 10. Ote kaavamuutos- ja laajennusalueen rakennuskaavasta ja sen kaavamerkin-
nöistä ja -määräyksistä. 

3.2.4 Rakennusjärjestys 

Tervolan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 8.11.2012. 

3.2.5 Pohjakartta 

Kaavan pohjakartta on maankäyttö- ja rakennuslain 54 a § (11.4.2014/323) mu-
kainen ja kartta on hyväksytty 7.5.2013. 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä 
katualueiden, puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyt-
töä alueella toimivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Tervolan kunnanhallitus on 4.4.2019 (§ 116) päättänyt käynnistää asemakaava-
muutoksen Hastinkankaan alueelle. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Selvityksen perusteella osallisia ovat: 

Maanomistaja ja asukkaat: 

 Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset) 

Yhdyskuntatekniikka: 

 Tenergia Oy 

 Tervolan Vesi Oy 

 Tervola Palveluverkot Oy 
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Kunnan hallintokunnat: 

 Tekninen lautakunta 

Viranomaiset: 

 Tervolan kunta 

 Lapin ELY-keskus 

 Lapin liitto, maankäyttö ja pelastuslaitos 

 Lapin maakuntamuseo 

 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 
on kuulutettu Tervolalainen-lehdessä ja Tervolan kotisivuilla 3.10.2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.10.2019 alkaen. 

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osalliset voivat arvioida kaavaratkaisujen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipi-
teensä valmistelumateriaalin ja kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana. 
Valmistelumateriaali ja kaavaehdotus olivat nähtävillä Tervolan kunnan teknisellä 
osastolla sekä internetissä Tervolan kunnan sivuilla. 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen osalta ei ollut tarpeen järjestää 
viranomaisneuvotteluja tai -palaveria. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä ka-
tualueiden, puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyttöä 
alueella toimivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Asemakaavamuutos ja -laajennus on luonteeltaan pääosin nykytilanteen toteava. 
Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista laatia useampaa vaihtoehtoa, vaan 
kaavaluonnosta verrataan nykytilanteeseen.  

Kaavaluonnos ja perusteet 

Kaavamuutoksen keskeisenä lähtökohtana on ollut mahdollistaa Tervolan Saha ja 
Höyläämö Oy:n laajentuminen. Rakennusoikeus on nykykaavassa tullut vastaan 
ja on ollut tarpeen tutkia sen lisäämisedellytykset. Lisäksi kaava-aluetta 
laajennetaan Varejoentien pohjoispuolelle, jossa sahalla on jo tällä hetkellä pieni-
muotoista maanvarastointia.  

Vuokilantien osalta on haluttu rauhoittaa Nelostien puoleinen liittymä ainoastaan 
Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n käyttöön, joka lisää liikenneturvallisuutta ja 
vähentää sen kautta kulkevaa yleistä läpikulkuliikennettä.  



 Kaavaselostus 15 

Asuinkäytössä oleva pihapiiri (kaavaluonnoksen ohjeellinen tontti 4) sijaitsee 
ympäristövaikutuksiltaan asumiselle haasteellisessa ympäristössä, jolloin kaava-
muutoksessa on ollut tarpeen osoittaa se maankäytöltään teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi. Ts. asuintoiminta jää tulevaisuudessa koko-
naan pois Vuokilantien varrelta.  

Napapiirin Kuljetus Oy:n tonttia on laajennettu vastaamaan nykymaankäyttöä 
kiinteistön alueella.  

Sahatoiminnasta aiheutuvalle melulle on asetettu määräyksiä ja velvoitteita sen 
aiheuttajalle. Melu johtuu pääasiassa puutavaran tuonnista ja viennistä korttelissa 
251 sijaitsevalle sahalaitokselle, sillä puutavaran siirto tapahtuu pääasiassa 
raskailla yhdistelmäajoneuvoilla. Lisäksi ajoneuvojen purkamisessa ja täyttämi-
sessä käytetään kookkaita puutavaran siirtokoneita. Itse sahaus- ja höyläys-
toiminta tapahtuu sisätiloissa, mistä ei vähäistä suurempaa melua lähiympäristöön 
aiheudu.  

Vanhassa rakennuskaavassa on määritetty aita- ja meluvallirakenteita eri paikkoi-
hin. Nyt laaditussa asemakaavamuutoksessa ja -laajennuksessa ei ole rajattu 
suojaustapaa vaan on esitetty kiinteistön sivut, joissa on tarpeen rajata/vaimentaa 
meluesteellä (meluaita, -valli , rakennus tms.) melun eteneminen asuinpihapii-
reihin. Meluesteen rakentamisvelvoitetta on laajennettu kaikille niille korttelin 27 
sivuille, jotka rajautuvat voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti asuintoimintoja 
sisältäviä AT- ja ATY –kyläalueita vasten. Toisin sanoen kaavassa on määritetty 
korttelin 251 rajanosat, joissa korttelialueelta aiheutuva melutaso saa sen 
viereisillä asumiseen varatuilla alueilla olla korkeintaan päivällä 55 dBA ja yöllä 50 
dBA. 

Kuva 11. Varejoentien varren meluvallia. Kuva J.Lokio 2019. 

 

4.5.2 Kaavaluonnoksen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu nykytilanteeseen 

Vaikutukset on kuvattu tarkemmin kohdassa 5.3. Vaikutusten kuvauksessa. 
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4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaratkaisuksi muotoutui kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu olemassa 
olevien olosuhteiden ja lähtötavoitteiden määrittämien raamien pohjalta.  

Voimassa olevassa yleiskaavassa on kaavamuutosalueen länsiosaan merkitty 
uusi tieyhteys ja sen yhteyteen kevyen liikenteen yhteystarve. Nykyinen ja tuleva 
maankäyttö ei kuitenkaan tue ko. yhteystarvetta enää vaan asemakaava-
muutoksessa on ko. yhteystarve jätetty huomiotta koska perusteltua tarvetta sille 
ei ole.  

Lisäksi Varejoentien pohjoispuolelle on osoitettu uusi teollisuus- ja 
varastotoimintojen (T) korttelialue 252, joka poikkeaa yleiskaavan maa- ja metsä-
talousaluevarauksesta (M) maankäytön osalta. Alueen maanomistaja on halunnut 
vahvistaa kiinteistöllä olevan nykyisen varastotoiminnan, minkä johdosta 
asemakaavamuutokseen on merkitty myös melusuojausmääräys muodostuvan 
korttelin itäreunaan olevaa asutusta varten. Kiinteistö on ollut aiemmin 
soranottoalueena (ks. kuva 3 sivulla 5). 

 

4.5.4 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 

Valmisteluvaiheessa saapui kaksi lausuntoa; Lapin ELY-keskuksen ja Lapin liiton 
lausunnot. 

Lapin ELY-keskus edellytti korjauksia ja täydennyksiä kaavaselostukseen mm. 
ympäristöhäiriöiden leviämisen estämisen perusteluilla, yleiskaavan maankäytön                  
ja sen ohjausvaikusten kuvauksella sekä tulevan rakennetun ympäristön 
kuvauksella. 

Lausuntojen tiivistelmät ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 4.  

 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Päivämäärä Kuvaus 

4.4.2019 Asemakaavan laatimispäätös kunnanhallituksessa § 382 

3.10.2019 Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta 

3.10.2019 > OAS nähtävillä 

5.3.2020 Kuulutus valmistelumateriaalin nähtävilläolosta 

5.3.-6.4.2020 Asemakaavan valmistelumateriaali nähtävillä 

_._.2020 Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta. 

_._.-_._.2020 Asemakaavaehdotus nähtävillä. 

_._.2020 Asemakaavan hyväksyminen 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on 19,79 ha. Rakennusoikeutta kaavassa on 
yhteensä 41261 k-m2, jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu e=0,21. 

 



 Kaavaselostus 17 

 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.2 Korttelialueet  

Toimitilarakennusten korttelialue KTY 

Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueen 
pinta-ala on 0,7291 ha ja rakennusoikeutta kortteliin on osoitettu 1000 k-m2, jolloin 
aluetehokkuudeksi muodostuu e=0,14. 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue T 

Alueen kokonaispinta-ala on 15,9042 ha ja rakennusoikeutta on osoitettu 
yhteensä 40261 k-m2, jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu e=0,25. 

5.2.3 Muut alueet 

Suojaviheralue EV 

Suojaviheraluetta on osoitettu yhteensä 0,7303 ha. 

Lähivirkistysalue VL 

Lähivirkistysaluetta on osoitettu yhteensä 1,2558 ha. 

Maa- ja metsätalousalue M 

Maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu yhteensä 0,5853 ha. 

Katu- ja liikennealueet 

Katualuetta on yhteensä 0,1818 ha ja yleisen tien aluetta (LT) 0,4008 ha. 

 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja 
kaukomaisemaan 

Alueen toteuttamisella mahdollistetaan alueella toimivien yritysten toiminnan jat-
kuminen ja kehittyminen, jonka myötä rakennettu ympäristö voi tulevaisuudessa 
tiivistyä. 

Rakennusoikeutta on lisätty kortteliin 251 nykyiseen kaavaan nähden lähes 
tuplamäärä, koska korttelin alueella oleva sahatoiminta on laajentunut ja kehittynyt 
parissa vuosikymmenessä siinä määrin, että nykyinen kaavan mahdollistama 
rakennusoikeus alkaa olla käytetty. Lisäksi myös sahamuotoinen puunjalostus-
toiminta ja siihen liittyvän puun varastointi tapahtuu nykyisin yhä enenevässä 
määrin sisätiloissa, mikä edellyttää suhteellisen huomattavia rakennusoikeuksia 
sahatoimintaa sisältävissä kiinteistöissä. 

Hankkeella ei ole vähäistä suurempia vaikutuksia maisemaan eikä 
kaukomaisemaan, sillä kaavamuutoksen mahdollistama lisärakennusoikeus 
sijoittuu pääosin sahalaitoksen olevan rakennuskannan länsipuolelle.  

Kaavamuutoksen ja –laajennuksen mahdollistama rakentaminen tulee olemaan 
pääosin suorakaiteen muotoista yksikerroksista halli- ja varastorakentamista 
lukuun ottamatta saha- ja höyläystoimintaa sisältävät laajennukset nykyisen 
tuotantorakennuksen länsipuolelle. Niistä ei kaavamuutosta laadittaessa 
kuitenkaan ollut käytettävissä tarkempia suunnitelmia.  
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5.3.2 Vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen, pinta- ja pohjavesiin sekä 
tulvaan 

Hankkeella ei ole vähäistä suurempia vaikutuksia luonnonympäristöön. 

 

5.3.3 Liikenteelliset vaikutukset 

Hankkeella ei ole vähäistä suurempia vaikutuksia liikenteeseen. 

 

5.3.4 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. 
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Tätä asemakaavamuutosta koskevat valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
alleviivatut osat. 

 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Kaavamuutoksella luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan 
kehittämiselle, ja näin ollen tuetaan alueen vahvuuksia ja niiden kehittämistä. 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Nelostien varren liikenneturvallisuus paranee vähäisessä määrin, kun Vuokilantie 
ei enää ulotu yleisenä katualueena sen varteen.  

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Teollisuus- ja varastorakennuksen korttelialueen 251 tontin 1 ja korttelin 252 
asutusta vasten olevien tontin osien reunoille on asetettu määräykset päivä- ja 
yömelun osalta.  

 

5.3.5 Muut vaikutukset 

  Asemakaavalla ei ole muita vaikutuksia. 
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5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 

 

 

 

 

 

 

5.5 Nimistö 

Asemakaavassa ei osoiteta uutta nimistöä.  

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavamuutoksen toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavan tultua voimaan. 
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Kuva 12. Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n toimistorakennus. 
 

7 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE 

Asemakaavan seurantalomake on liitteenä 1. 

 
 
Torniossa 27.4.2020 

 
 
 
Jarmo Lokio 
arkkitehti, YKS-122 

 
 


