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LINJA-AUTOASEMA: 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Kaavoituksen kohde:  

Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren kaupungin-
osan kortteleita 15 ja 16 sekä niihin liittyviä katualueita ja torikenttää sekä ka-
tualuetta 6. kaupunginosassa. 
 
 

 
Kuva 1: Kaavoitettavan alueen sijainti kaupunkirakenteessa
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Miksi kaavoitukseen on ryhdytty? 
Tornion ja Haaparannan yhteinen matkakeskus on valmistunut ja korttelin 16 linja-auto-
asema / matkahuolto muuttaa sinne. Myös markkinatoritoiminta on siirtymässä rajan tuntu-
maan. Asemakaavamuutoksella tarkastellaan näiden alueiden muuttamista asuinkerrosta-
lo- ja ydinkeskustapalvelujen käyttöön, Suensaarenkadun katkaisua, kaupungintalon asia-
kaspaikoituksen muuttamista ja Porthanin koulun vapaan alueen maankäyttömahdolli-
suuksia. 

 
Suunnittelutilanne 

Länsi-Lapin maakuntakaava 
Helmikuussa 2003 vahvistetussa Länsi-Lapin seutukaavassa (ja 1.1.2010 
Länsi-Lapin maakuntakaavaksi nimetyssä) suunnittelualue on merkitty keskus-
tatoimintojen kohteeksi.  

 

 

 

 

 

Kuva 2. Ote Länsi-Lapin maakun-
takaavasta. 

Länsi-Lapin maakunta-
kaava on hyväksytty Lapin 
liiton valtuustossa 
26.11.2012 ja ympäristö-
ministeriö on 19.2.2014 
vahvistanut Länsi-Lapin 
maakuntakaavan.  
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Voimassa oleva asemakaava 
Alueella on 11.10.1985 Lapin lääninhallituksen päätöksellä vahvistettu ase-
makaava (165). Asemakaavassa kortteli 15 on merkitty Yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (Y) ja kortteli 16 Linja-autoaseman korttelialueeksi, jolle saa si-
joittaa myös myymälätiloja (LA-1). 

 
Kuva 4: Suunnittelualueen ja ympäristön voimassa oleva asemakaavatilanne 

Yleiskaava 
Tornion yleiskaava 2021 on 
saanut lainvoiman 1.3.2010 
(Kh§57). Yleiskaavassa 
asemakaavamuutosalue on 
merkitty keskustatoiminto-
jen alueeksi (C) ja julkisten 
palvelujen ja hallinnon alu-
eeksi (PY).  
Alueella on maakunnalli-
sesti ja paikallisesti erittäin 
arvokas, suojeltava kohde 
Porthanin koulu (nro 27). 
 
 
Kuva 3. Ote Tornion yleiskaa-
va 2021 
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Ruutukaavakeskustan kaavarunko 
Kemi-Tornio alueen kuntakeskusten kehittämisohjelman (KUKES) 1997 jatko-
na laadittiin Tornion ruutukaavakeskustan kehittämissuunnitelma, jonka tulok-
sena syntyi v. 2000 ruutukaavakeskustan kaavarunko. Kaavarungon laatimi-
nen oli vuorovaikutteista. Suunnittelun aikana tutkittiin eri vaihtoehtoja, neuvo-
teltiin kaupungin asiantuntijoiden kanssa, järjestettiin esittely- ja keskusteluti-
laisuuksia yleisölle ja luottamuselimille sekä pidettiin avoimien ovien päivät, 
jolloin suunnittelijat olivat kaupunkilaisten tavattavissa. Kaavarungon keskeisin 
muutos kahden uuden asuinkerrostalon lisäksi on Suensaarenkadun katkai-
seminen kaupungintalon edustalla. 
 

 
Kuva 5: Kaavarunko 2000 

 
Ruutukaavakeskustan kaavarunko ei ulotu Porthanin koulun alueelle. 

 
Alueen nykyinen käyttö 

Kaavamuutosalueella korttelissa 15 on kymmenenkerroksinen kaupungintalo 
paikoitusalueineen ja vanha koulurakennus ulkorakennuksineen.  Korttelissa 
16 on yksikerroksinen linja-autoasema liikennealueineen. Torikenttä on ollut 
perinteinen Tornion kevät- ja syysmarkkinoiden pitopaikka ja näiden välillä 
paikoitusalueena.  
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Kuva 5: Viistokuva alueesta 

 
Kaupungintalon takana Puutarhakadun varrella on Suensaaren kansakoulu – 
Porthanin koulu. ”Koulu on valmistunut 1910 ja se vuorattiin ja maalattiin 
1914. Samoihin aikoihin rakennettiin koulutontille samantyylinen kaksiosainen 
ulkohuonerakennus, jonka toisessa päässä oli pesutupa varastoineen ja toi-
sessa, kylmässä talousrakennuksessa, puuliiteri, talli, varastomakasiini ja ul-
kokäymälät.”  (Joen ja meren rajakaupunki, Tornion kulttuuriympäristöohjelma 
2012). Koulurakennus on suojeltu rakennus. Tontin lounaiskulman vaiheilla on 
sijainnut Tornion ensimmäinen kirkko 1640-luvulla. Kirkko paloi 1682, jonka 
jälkeen kirkko rakennettiin nykyiselle paikalle. Paikalla on ehditty myllätä jon-
kin verran 1900-luvun alkupuolella, jolloin alue oli mm. viljelykäytössä.  
 

 
Kuva 6: Näkymä Porthanin koululle Laivurinkadulta (Kuva: Google maps) 

 
Kuvissa 6 ja 7 etualalla oleva koulun aidattu piha-alue on ollut kevät- ja syys-
markkinoiden aikaan markkinamyyjien paikoitusalueena. 
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Kuva 7: Näkymä Porthanin koululle Laivurinkadun ja Porthaninkadun kulmauksesta (Kuva: Google 
maps) 
 
Tavoitteita ja toimenpiteitä 

Asemakaavamuutoksella määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavan 
muutos noudattaa mahdollisuuksien mukaan ruutukaavakeskustan kaavarun-
koa.   
 

Laadittavat vaihtoehdot 
Uutta kaava-aluetta tutkitaan erilaisilla rakentamisvaihtoehdoilla ottaen huomi-
oon ympäristön asettamat vaatimukset sekä liikennejärjestelyt. 
 

Arvioitavat vaikutukset 
- vaikutukset kaupunkimaisemaan 
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
- liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
- kevyenliikenteen järjestäminen 
- vaikutus talouteen 
- nykyisen rakennuskannan säilyttäminen / uusiutuminen 
- sijainti kaupunkirakenteessa ja liittyminen ympäristöön  
- kulttuuriperinnön säilyttäminen 

 
Osalliset Tornion kaupungin asukkaat 

Kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat 
Tornion kaupungin hallintokunnat 
Lapin ELY -keskus 
Lapin liitto 
Tornion Energia Oy 
Tornion Vesi Oy 
Lapin pelastuslaitos 
Museovirasto 
Lapin läänin rakennusperinne ry 
 



 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2014 

7

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
Katso s.8 Yleis- ja asemakaavojen käsittelyvaiheet. Kaava edellyttää viran-
omaisneuvotteluja. 
 

Työn käynnistäminen ja aikataulu 
3/2014  vireilletuloilmoitus Lounais- Lapissa  
3/2014   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  
3/2014-5/2014 kaavaluonnoksen laadinta  
5/2014  1.VON 
6/2014  kaavaluonnoksen kuulemisvaihe  
7/2014  kaavaluonnoksen tarkistus  
8/2014  KH:n käsittely  
9/2014  kaavaehdotus nähtäville  
9/2014  2.VON 
9/2014   kaavaehdotuksen tarkistus  
(10-11/2014 kaavatarkistus nähtävillä)  
11/2014   kaavaehdotuksen vahvistus KV:ssa  
12/2014  kaavaehdotus lainvoimainen 
1/2015   ilmoitus kaavan voimaantulosta 

 
 
Yhteyshenkilöt: 
 Kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio p. 040-7048720 
   etunimi.sukunimi@tornio.fi 

Kaavasuunnittelija Terttu Ahonen p. 050-5971350 
   etunimi.sukunimi@tornio.fi 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia 
ja täydennyksiä siihen asti kunnes kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtä-
ville. Osalliset voivat antaa palautetta kaavoitusviranomaisille tai esittää Lapin 
ympäristökeskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittä-
vyydestä. 
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