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SALLAN KUNTA 
 
KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 112-114, 116 JA 
119 

1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 

Selostus koskee 29.6.2018 päivättyä asemakaavaa. 

Kunta:   Sallan kunta 

Alueen nimi:  kunnanosa 101001 

Kaavan nimi:  Kirkonkylän asemakaavan muutos, korttelit 112-114, 116 ja 119 

Asemakaavan muutoksen kohteena on 3,8207 ha suuruinen alue Sallan kirkonkylän 
keskustassa. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2015 vahvistettu asemakaava, 
joka ei ole toteutettu.  

Asemakaavan muutos kohdistuu korttelissa 112 tonttiin 8, korttelissa 114 tonttiin 5, 
sekä kortteleihin 116 ja 119.  

Asemakaavan muutos koskee liikerakennusten korttelialuetta (KL), rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), erillispientalojen, rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AOR), puistoaluetta (VP), yleisen 
tien aluetta (LT), katualuetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla 
huoltoajo on sallittu (pp/h).  

Suunnitteluorganisaatio 

Suunnittelutyötä ohjaavat Sallan kunnan viranhaltijat ja kunnanhallituksen 
elinvoimajaosto. Yhteyshenkilönä toimii rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki. 

Kaavan on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, projektipäällikkönä ja 
yhteyshenkilönä toimii Eva Persson Puurula, arkkitehti SAFA. 

Kaava-alueen sijainti 

Asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee kirkonkylän keskustan taajama-
alueella rajautuen lännessä Kuusamontiehen (maantie 950, seututie) ja idässä 
urheilukenttään. Kansantie, Tasalantie ja Ruuhijoentie risteytyvät alueella.  

Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimen mukaisesti asemakaavan muutoksen kohteena ovat korttelit 112, 114, 
116 ja 119.  

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2015 vahvistettu asemakaava, joka ei ole 
toteutettu. Tavoitteena on päivittää asemakaava vastamaan tämän päivän tarpeita ja 
edistää asemakaavan toteuttamista.  

Suunnitteilla olevan seniori- ja palveluasumisen hankkeen toteutus edellyttää 
asemakaavan tarkistusta ja päivitystä.  

Kunta omistaa asemakaavamuutoksen kohteena olevan maa-alueen lukuun ottamatta 
pientä yhteismaa-aluetta.  
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Kuva 1. Asemakaavamuutosalueen sijainti peruskartassa © MML 2013 
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2 TIIVISTELMÄ 

Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 14.6.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.6.2018 

Valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) nähtävillä 14-28.6.2018 

Asemakaavaehdotus nähtävillä 12.7. – 9.8.2018 

Kunnanhallitus hyväksynyt 27.8.2018 § 114 

Asemakaavan muutos astunut voimaan kuulutuksella 18.10.2018 

Asemakaava 

Asemakaavan muutoksen kohteena on 3,8207 ha suuruinen alue kirkonkylän 
keskustassa rajautuen lännessä Kuusamontiehen (maantie 950, seututie) ja 
idässä urheilukenttään. Kansantie, Tasalantie ja Ruuhijoentie risteytyvät 
alueella.  

Asemakaavan muutoksella tarkistetaan ja päivitetään nykyinen asemakaava 
(2015).  

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan suunnitteilla olevan seniori- ja 
palveluasumisen hankkeen toteutus ja edistetään asemakaavan 
toteuttamista. Asemakaavan toteuttamisella tiivistetään kirkonkylän 
keskustaajaman yhdyskuntarakenne. 

Muutoksen kohteena ovat kirkonkylän asemakaavan korttelit 112, 114, 116 
ja 119 sekä katu- ja puistoaluetta.   

- Kansantien katualuevaraus palautetaan tien nykyiseen paikkaan. 

- Kortteleihin 116 ja 119 sekä kortteliin 114 tonttiin 5 tulee pieniä pinta-
alamuutoksia ja rakennusoikeus osoitetaan kerrosalaneliömetreinä 
tehokkuusluvun sijaan.  

- Korttelissa 112 liikerakennusten tontti 8 pienenee (KL-1). Korttelissa 114 
muodostuu uusi liikerakennusten tontti, nro 6 (KL). Asemakaavan 
muutoksella liikerakennusten korttelialue jakautuu kahteen osaan. 
Yhteenlaskettu rakennusoikeus laskee hieman.  

Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista 
ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutoksen kohteena on 3,8207 ha suuruinen alue kirkonkylän 
keskustassa. Alue on pääosin rakentamaton. Alue sijaitsee Sallan 
kirkonkylässä taajaman kaupallisessa vyöhykkeessä. Alue liittyy 
Kuusamontielle (kantatie 950) Kansantien kautta.  

Suunnittelualueesta länteen Kuusamontien toisella puolella sijaitsee S-
Market Erätuli ja ABC polttoainejakelupaikka. Kuusamontien varrella on 
kaksikerroksisia kerrostaloja. Suunnittelualueesta itään on urheilukenttä, 
moottorikelkkareitti ja Ruuhijoki. Suunnittelualueesta kaakkoon sijaitsee 
Museotien Vanhainkoti-avopalvelukeskus Hopeaharju ja neljä rivitaloa 
(tukiasuntoja). Pohjoiseen ja etelään on pientaloja, rivitaloja ja kerrostaloja. 
Ympäröivä alue on paikoin harvaan rakennettu.  

Kansantien varrella oleva avo-oja on tarkoitus johtaa maanalaiseen putkeen, 
jotta aluetta voitaisiin hyödyntää tehokkaammin.  

Kansantalo (Työväentalo) on purettu alueelta noin 8-9 vuotta sitten.  

Rakentaminen kaavamuutosalueella saattaa paikoittain edellyttää 
maapohjan vahvistusta.  

 

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa ja kiinteistörajat (pun.) 
(www.paikkatietoikkuna.fi)  
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee Sallan kirkonkylän keskustan taajama-alueella. 
Alue on pääosin rakentamaton. Puretun työväentalon alue on paljas 
sorapinta. Tiestö on asfaltoitu. Kansantien varrella on jonkun verran 
puustoa. Kortteleissa 116 ja 119 kasvaa hoitamatonta puustoa ja ruohikkoa. 

Asemakaavamuutosalue on melko tasainen. Korkeudet vaihtelevat välillä 
212 – 216 mpy. Asemakaavamuutosalueesta kaakkoon on matala kosteikko 
(Märkäjärven jakokunta/ Jaurakkolampi). Matala alue ulottuu länteen 
asemakaavamuutosalueelle. Alueella on runsaasti avo-ojia. Lähin vesistö on 
idässä oleva Ruuhijoki/Ruuhioja. 

  
Kuva 3. Kansantie (pun.työväentalo oik. on purettu), Lähde: GoogleStreetView  

Luonnonsuojelu 

Kaava-alueella ei ole tiedossa eikä ole havaittu maastokäynnillä olevia 
luonnonsuojelulain (1096/96) 42 §:n koko maassa rauhoitettujen kasvilajien 
esiintymiä, 46 §:n uhanalaisten lajien havaintopaikkoja eikä luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteiden II alb ja IV alb lajien havaintopaikkoja Hertta-
rekisterin Eliot-osion mukaan (SYKE, 11.3.2015). 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on pääosin rakentamaton alue, joka sijaitsee Sallan 
kirkonkylän keskustan taajama-alueella ydinkeskustassa. Pääosa 
kirkonkylän palveluista sijaitsee Kuusamontien varrella.  

Suunnittelualueesta itään on urheilukenttä. Suunnittelualueesta kaakkoon 
sijaitsee Museotien Vanhainkoti/avopalvelukeskus Hopeaharju mukaan 
lukien neljä rivitaloa (tukiasuntoja). Suunnittelualueesta länteen 
Kuusamontien toisella puolella sijaitsee S-Market Erätuli ja ABC 
polttoainejakelupaikka. S-Market on melko hallitseva rakennus. 
Suunnittelualueesta etelään Kuusamontien varrella on kaksikerroksisia 
rivitaloja. Suunnittelualueesta pohjoiseen on vaihtelevasti yksi- ja 
kaksikerroksisia pientaloja, rivitaloja ja kerrostaloja. Suunnittelualuetta 
ympäröivä taajama on rakentamistavaltaan melko vaihteleva.  
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3.1.4 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöskohteita eikä siellä ole 
kulttuuriympäristön inventointikohteita. 

Noin 200 metriä suunnittelualueelta länteen sijaitsee valtakunnallisesti 
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Sallan kirkko (RKY 2009). 
Suoraa näköyhteyttä ei ole. Kirkontapulin tornin ylin osa saattaa näkyä 
Kuusamontien varrelta. 

Asemakaavamuutosalueen läheisyydessä on kirkonkylän osayleiskaavassa 
merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (sk-): 
- Yhdyspankin rakennus (1960-luvulta) tiilijulkisivuinen rakennus 
- Sallan Yhteismetsän toimitalo ent. KOP, Kuusamontien varrella 
- Tennontien päiväkoti (1969), kalkkihiekkajulkisivu 

Suunnittelualueen läheisyydessä on yksi Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi–
hankkeen inventointikohde (LKYT): 

732 8 Entinen pankki/Vanha kirjasto, Jälleenrakennusajan kohde, Liittyy kunnan 
elinkeino- ja kulttuuritoimintaan, Osa Sallan kirkonkylän 
jälleenrakennusajan rakennuskokonaisuutta. 8 (myös merkitty 
kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi) 
RH  
H ++ 
M ++ 

 

3.1.5 Liikenne ja tekniset verkostot 

Liikenne 

Asemakaavamuutosalue tukeutuu nykyiseen tie- ja katuverkostoon. 
Asemakaavamuutosalue liittyy lännessä Kuusamontiehen (kantatie 950, 
Salla - Kuusamo). Kansantie, Tasalantie ja Ruuhijoentie risteytyvät 
asemakaavamuutos-alueella.  

Etäisyys vuonna 2002 avatulle rajanylityspaikalle on n. 26 km. 

Liikenneviraston liikennemääräkartan mukaan Kuusamontiellä (maantie 950, 
seututie) keskimääräinen liikennemäärä vuonna 2017 oli 2987 (ajon./vrk) 
josta raskaan liikenteen määrä oli 75 (ajon./vrk vuonna 2016). Korkein 
sallittu ajonopeus asemakaavamuutosalueen kohdassa on 40 km/h.  

Kevyen liikenteen väylä on rakennettu sekä Kuusamontien (st 950) että 
Ruuhijoentien varrelle. 

Linja-autot, junaliikenne, lentokentät 

Linja-autot liikennöivät reiteillä Salla-Ruka-Kuusamo ja Savukoski-Salla-
Kemijärvi-Rovaniemi. 

Lähin käytössä oleva rautatieasema, johon henkilöliikenne ulottuu, on 
Kemijärvellä. Etäisyys Kemijärvelle on 65 km. 
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Lähimmät lentokentät ovat Kuusamossa ja Rovaniemellä. Etäisyys 
Kuusamoon on 112 km ja Rovaniemelle 151 km. 

Reitistö 

Moottorikelkkareitti kulkee Ruuhijoen rantaa pitkin joen länsipuolella ja 
yhdistää etelään ja pohjoiseen Lapin moottorikelkkaverkostoon. 

Latu-ura lähtee suunnittelualueelta puretun työväentalon pihalta etelään 
yhdistäen Sallatunturin latuverkostoon. Asemakaavamuutoksen 
toteuttamisen yhteydessä tulee siirtää reitti esimerkiksi urheilukentän 
viereen, jolloin alku- ja päätypiste olisi Kansantien lopussa.  

Tekninen huolto 

Suunnittelualue sijaitsee nykyisellä keskusta-alueella ja on liitetty 
kirkonkylän kunnallisteknisiin verkostoihin.  

Sähkönjakelusta vastaa Koillis-Lapin Sähkö Oy. 

Vesihuollosta vastaa Sallan Aluelämpö Oy Vesi ja viemärilaitos. 

3.1.6 Maanomistus 

Alue on kokonaan kunnan omistuksessa aiemmin hankittujen Kansantalon 
tontin alueiden ja vuoden 2013 lopulla ja vuoden 2014 alussa toteutuneiden 
viiden maakaupan seurauksena.  

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 
tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.4.2018.  

Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat 
huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- tehokas liikennejärjestelmä 
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
- uusiutumiskykyinen energiahuolto. 
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3.2.2 Maakuntakaava 

Sallan kunnan alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavaan, joka on saanut 
lainvoiman 25.11.2004. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa ja 
asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. 

Sallan kirkonkylä on Itä-Lapin maakuntakaavassa merkitty 
taajamatoimintojen alueeksi (A 30) ja keskustatoimintojen alueeksi (C 102).  

Kantatie 82 (Kemijärventie/Savukoskentie) ympäristöineen on merkitty 
Barentsin käytäväksi, valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksi 
liikennekäytäväksi.  

Seututie 950 (Kuusamontie) on merkitty muutettavaksi seututiestä 
kantatieksi (stkt). 

Sallan kirkko on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuuriympäristöksi (ma 5911).  

Salla sisältyy Itä-Lapin matkailun vetovoima-alueeseen (mv 8401, vihreä 
rajaus).  

On huomioitava koko maakuntakaavan aluetta koskevat määräykset.  

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava on vireillä. Maakuntakaava 
vahvistuessaan kumoaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä 
Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Soklin kaivoshankkeen 
vaihemaakuntakaava jää voimaan. Rovaniemen ja Itä-Lapin 
maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen 
muistutusten perusteella. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut 
vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi 
kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016. 

 
Kuva 4. Ote maakuntakaavasta, joka on saanut lainvoiman 25.11.2004 
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3.2.3 Yleiskaava 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sallan kirkonkylän osayleiskaavan ns. 
strategisena yleiskaavana (KV 5.11.2003 § 66). Yleiskaava on ohjeena 
asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. 

Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi 
(C), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), pientalovaltaiseksi 
alueeksi (AP) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä 
maisema-arvoja (MY). Ruuturasterimerkinnällä merkittyä aluetta tulee 
kehittää yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Urheilukentän kohdalla oleva 
AP-alue on merkitty uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi alueeksi, joka tulee 
muuttaa pientalovaltaiseksi alueeksi. Suunnittelualueen läpi on merkitty 
kevyen liikenteen reitit ja hiihtolatu, molemmat olemassa olevia.  
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Kuva 5. Ote Sallan kirkonkylän osayleiskaavasta (2003), suunnittelualueen 
sijainti 
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3.2.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2015 vahvistettu asemakaava 
(Kunnanvaltuuston päätös 1.6.2015 § 147) 

3.2.5 Rakennusjärjestys 

Sallan kunnanhallitus on 19.12.2016 päättänyt käynnistää kunnan 
rakennusjärjestyksen uudistamisen. Kunnanvaltuusto on 14.6.2018 §26 
hyväksynyt rakennusjärjestyksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi ja uusi 
rakennusjärjestys tulee voimaan 1.9.2018.  

3.2.6 Pohjakartta 

Kirkonkylän pohjakartta on hyväksytty Maanmittauslaitoksella MML 1919 / 05 
01 01 / 2014. 

3.2.7 Muita suunnitelmia 

On laadittu tontinkäyttöluonnoksen, joka koskee kortteleita 112, 114, 116 
ja119. Asumisen lisäksi on suunnitteilla erillinen päivätupa. Luonnoksen 
toteuttaminen vaatii asemakaavan muutoksen. 

Kansantien ja Ruuhijoentien kuivatuksen suunnittelu on käynnissä. 

Sallan-Kelloselän alueen maankäyttöselvitys on päivitetty 2013 (Sito, 
Santasalo, Jarmo Lokio 22.11.2013). Selvitys sisältää maankäytön, 
liikenteen, logistiikan sekä kaupan selvityksen (T. Santasalo). 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä 
koskevat päätökset 

Päätös kaavoituksen käynnistämisestä on tehty virkamiespäätöksenä. 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2015 vahvistettu asemakaava, joka 
ei ole toteutettu. Suunnitteilla olevan seniori- ja palveluasumisen hanke 
edellyttää asemakaavan tarkistusta ja päivitystä. Asemakaavamuutos 
edistää asemakaavan toteuttamista mahdollistamalla hankkeen toteutus. 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 

Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 
62 §). 

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan 
nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. 



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS  15 (28) 
    
21.8.2018 Kirkonkylän asemakaavan muutos k-112-114, 116 ja 119   
    
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

Yksityiset ja yhteisöt: 
 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 
 kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat 
 kunnan asukkaat, kirkonkylän kävijät 
 Koillis-Lapin sähkö Oy 
 Sallan Aluelämpö Oy Vesi ja viemärilaitos 
 Lapin rakennusperinne ry 

 
Viranomaiset: 

 Sallan kunta 
 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 Lapin liitto  
 Lapin pelastuskeskus, Itä-Lapin alue 
 Museovirasto, Lapin maakuntamuseo 
 Liikennevirasto 

Vireilletulo 

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 14.6.2018. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden 
etenemisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Koti-Lappi), Sallan 
kunnan tiedotuslehdessä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja 
internetissä osoitteella www.salla.fi > Ilmoitukset ja päätökset > 
ilmoitustaulu. 

Asemakaavamuutoksen asiakirjat; osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
kaavaluonnos ja kaavaehdotus liitteineen, asetetaan julkisesti nähtäville 
Sallan kunnan teknisellä osastolla ja kunnan www-sivuilla hakupolkuna > 
tekniset palvelut > kaavoitus.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 14.6.2018.  

Valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetettiin nähtäville 14-28.6.2018. Yhtään 
mielipidettä ei ole saapunut määräaikana.  

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 12.7. – 9.8.2018. Yhtään muistutusta ei 
ole saapunut määräaikana. Saapuneisiin lausuntoihin on annettu vastineet. 
Palaute ei edellytä muutoksia kaavaan.  

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen 27.8.2018 § 114. 

Viranomaisyhteistyö 

On pyydetty lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 

- Tavoitteena on päivittää asemakaava vastamaan tämän päivän tarpeita 
ja edistää asemakaavan toteuttamista. 

- Mahdollistaa suunnitteilla olevan seniori- ja palveluasumishankkeen 
toteutus, joka edellyttää asemakaavan tarkistusta ja päivitystä. 
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- Palauttaa Kansantien katualuevaraus tien nykyiseen paikkaan. 

- Hulevesien suunnittelun tarpeet tulee huomioida 
asemakaavamuutoksen laadinnassa. Kansantien varrella oleva avo-oja 
on tarkoitus johtaa maanalaiseen putkeen, jotta aluetta voitaisiin 
hyödyntää tehokkaammin.  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavamuutos: 

- Kansantien katualuevaraus palautetaan tien nykyiseen paikkaan ja 
katualuevaruksen uusi leveys on 16 metriä. Samalla Kansantien 
liittymä Kuusamontielle (maantie 950) palautuu nykyiseen paikkaan. 

- Korttelissa 112 tontti 8 pienenee ja rakennusoikeus pienenee 
vastaavasti suhteessa pienennettyyn pinta-alaan. Alue on 
liikerakennusten korttelialuetta (KL-1). Suurin sallittu kerrosluku on 
kaksi. Rakennusoikeus on 2000 k-m2. 

- Korttelissa 114 muodostuu uusi tontti 6. Alue on liikerakennusten 
korttelialuetta (KL). Suurin sallittu kerrosluku on yksi. 

- Ruuhijoentien katualuevaraus levennetään 4 metriä tien itäpuolella. 

- Korttelien 116 ja 119 pinta-alat tarkistetaan katualueiden muutosten 
myötä. Rakennusoikeus merkitään kaavaan kerrosneliömetreinä 
nykyisen tehokkuusluvun sijaan. Rakennusoikeus ja tehokkuus 
säilyvät lähes muuttumattomina. Alue on rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Suurin sallittu 
kerrosluku on yksi.  

- Korttelissa 114 tontti 5 pinta-alat tarkistetaan asemakaavan 
muutosten myötä. Rakennusoikeus merkitään kaavaan 
kerrosneliömetreinä nykyisen tehokkuusluvun sijaan. Rakennusoikeus 
ja tehokkuus säilyvät lähes muuttumattomina. Alue on 
erillispientalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialuetta (AOR). Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 

- Katualueiden aluevarausten mitoituksella (Kansantie, Ruuhijoentie ja 
Tasalantie) on huomioitu hulevesien suunnittelun tarpeet.  

- Korttelissa 113 tonttien 2 ja 3 liittymät Kuusamontielle siirtyvät 
tulevaisuudessa Kansantielle. Asemakaavassa on varattu katualuetta 
tulevia tonttiliittymiä varten.  

- Puhdistettavan/kunnostettavan maa-alueen kohdemerkintä (saa-) on 
poistettu asemakaavasta tarpeettomina. Kyseinen maa-alue on 
puhdistettu.  

- Ehdotusvaiheessa kunnan puistosuunnitelma on huomioitu lisäämällä 
leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa (le) korttelin 112 tontin 
8 pohjoisosaan. 
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Kuva 6. Asemakaavan muutos 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan muutosalue on yhteensä 3,8207 ha.  

Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 6410 kerrosneliömetriä (k-m2) 

Korttelialueet:  

kortteli/ 
tontti 

käyttötarkoitus pinta-ala 

m2 

rakennusoikeus 
k-m2 

Tehokkuus 

e= 

k-112 

tontti 8 

liikerakennusten 
korttelialue(KL-1) 

8065,6 

 

2000 0,248 

k-114 

tontti 6 

 

tontti 5 

 

liikerakennusten 
korttelialue (KL) 

erillispientalojen, 
rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten 
korttelialue (AOR) 

 

3558,4 

 

2008 

 

1000 

 

500 

 

0,281 

 

0,249 
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k-116 rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten 
korttelialue (AR) 

5114,7 1250 0,244 

k-119 rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten 
korttelialue (AR) 

6530,6 1660 0,254 

 

Muut alueet: 

Puistoalue (VP) 581,8 m2  

Katualue 10377,7 m2 

Jalankululle ja polkupyörälle varattu katu/tie, jolla tontilleajo on 
sallittu (pp/t) 336,7 m2 

Yleisen tien alue (LT) 1632,9 m2 

5.1.2 Palvelut 

Asemakaavamuutosalue tukeutuu kirkonkylän nykyisiin palveluihin.  

Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden liikerakennuksen rakentaminen 
kortteliin 112, joka toteutuessaan täydentää kirkonkylän keskustan 
palvelutarjontaa.  

Asemakaavamuutos mahdollistaa myös pienemmän liikerakennuksen 
rakentaminen kortteliin 114 uuteen tonttiin 6.  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

AR ja AOR kortteleissa alueen viihtyisyyttä edistetään rakentamistapaa 
ohjavilla yleisillä määräyksillä. Kortteleissa on käytettävä harjakattoa ja 
kattokaltevuuden on oltava välillä 1:3 ja 1:1,5.  

5.3 Kaavan vaikutukset 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu edellisen 
asemakaavamuutoksen yhteydessä (2015) ja ovat pääosin samoja. 

Asemakaavamuutos katsotaan olevan lähtökohtaisesti vaikutukseltaan 
vähäinen, koska muutos verrattuna asemakaavan edelliseen muutokseen 
(2015) on pieni. Kansantien katualuevarauksen osalta palautetaan tien 
nykyiseen paikkaan. Kortteleiden 116 ja 119 ja korttelin 114 tontin 5 
muutokset ovat pieniä pinta-alamuutoksia. Liikerakennusten korttelialue 
jakautuu kahteen osaan, mutta yhteinen rakennusoikeus pysyy lähes 
samana. 
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5.3.1 Yhdyskuntarakenteeseen 

Alue liittyy hyvin kirkonkylän olemassa olevaan keskustarakenteeseen. 
Asemakaavamuutoksen toteuttamisen myötä Sallan kirkonkylän keskustan 
yhdyskuntarakenne tiivistyy.  

Asemakaavan mahdollistama kauppakeskushanke täydentäisi Kuusamontien 
kaupallisen vyöhykkeen tarjontaa toteutuessaan. Kauppakeskus- ja 
palveluasumishankkeen toteuttamisen työllistävän vaikutuksen myötä olisi 
myönteistä vaikutusta Sallan kunnan väestökehitykseen.  

5.3.2 Rakennettuun ympäristöön  

Hyödyntämättä oleva alue muuttuu rakennetuksi alueeksi ja rakennettu 
ympäristö tiivistyy.  

Kyläkuva 

Asemakaavamuutosalueen läheisyydessä on kirkonkylän osayleiskaavassa 
merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi: Yhdyspankin rakennus (1960-
luvulta), Sallan Yhteismetsän toimitalo ent. KOP, Kuusamontien varrella ja 
Tenontien päiväkoti (1969).  

Kohteiden näkyvyys taajamakuvassa ei muutu, niiden arvo kyläkuvan 
kannalta ei heikkene eikä rakennusten säilymistä vaikeudu uuden 
rakentamisen myötä.  

Kulttuuriympäristöt ja muinaismuistot 

Asemakaavamuutosalueella ei tunneta muinaismuistoja eikä 
kulttuuriympäristön inventointikohteita, joihin vaikutuksia voisi kohdistua.  

Suunnittelualueelta noin 200 metriä länteen sijaitsee valtakunnallisesti 
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde (RKY), Sallan kirkko. 
Suoraa näköyhteyttä ei ole. Kirkontapulin tornin ylin osa saattaa näkyä 
Kuusamontien varrelta. Asemakaavamuutoksen toteutus ei heikennä 
kohteen kulttuuriympäristöarvoja eikä vaikeuttaa kohteen säilymistä. 

Asemakaavamuutosalueen läheisyydessä on yksi paikallisesti arvokas Lapin 
kulttuuriympäristöt tutuksi -hankeen (LKYT) kohde: Entinen pankki/vanha 
kirjasto. Asemakaavamuutoksen toteutus ei heikennä kohteen 
kulttuuriympäristöarvoja eikä vaikeuttaa kohteen säilymistä. 

5.3.3 Luontoon, maisemaan 

Asemakaavamuutoksen toteuttamisen myötä korttelialueiden kasvillisuus ja 
puusto pääosin poistuu rakentamisen tieltä. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa eikä ole havaittu maastokäynnillä (2014) 
olevia luonnonsuojelulain (1096/96) 42 §:n koko maassa rauhoitettujen 
kasvilajien esiintymiä, 46 §:n uhanalaisten lajien havaintopaikkoja eikä 
luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteiden II alb ja IV alb lajien 
havaintopaikkoja Hertta-rekisterin Eliot-osion mukaan (SYKE, 11.3.2015), 
joihin vaikutuksia voisi kohdistua. 
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5.3.4 Liikenteen 

Asemakaavamuutoksella Kansantien katualuevaraus ja liittymäpaikka 
Kuusamontielle palautetaan tien nykyiseen paikkaan. Ei tule muutoksia 
Kuusamontien (maantie 950) liittymien määrään. Korttelissa 113 tonttien 2 
ja 3 liittymät Kuusamontielle siirtyvät tulevaisuudessa Kansantielle 
parantaen yleisen tien ja pyörätien liikenneturvallisuutta. 

Uuden liikerakennuksen vaikutus Kuusamontien (seututie 950) 
liikennemäärään on rajallinen, eniten vaikuttaa liikennemäärän yleinen 
kehitys. Pysähtyminen ja asiointi kauppakeskuksessa voi vaikuttaa liikenteen 
sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta 
voidaan parantaa tiesuunnittelulla.  

Asemakaavamuutosalueen saavutettavuus autolla, linja-autolla, pyöräilen ja 
jaloin on jo nyt erittäin hyvä. Asemakaavamuutoksen toteuttamisen myötä 
alueen saavutettavuus on edelleen hyvä. 

5.3.5 Teknisen huollon verkostoihin 

Uutta rakentamista liitetään Sallan kirkonkylän olemassa oleviin teknisen 
huollon verkostoihin.  

Hulevesien suunnittelun tarpeet huomioidaan asemakaavamuutoksen 
laadinnassa. Kansantien varrella oleva avo-oja on tarkoitus johtaa 
maanalaiseen putkeen, jotta aluetta voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. 

Liittäminen teknisen huollon verkostoihin vaatii julkisia investointeja.  

5.3.6 Talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen 

Kuusamontien liikenneturvallisuus paranee asemakaavan toteuttamisen 
myötä.  

Työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Asemakaavamuutos mahdollistaa kauppakeskuksen rakentaminen 
kortteleissa 112.  

Asemakaavamuutos mahdollistaa seniori- ja palveluasumishankkeen 
toteuttaminen kortteleissa 116 ja 119 sekä siihen liittyvän päivätuvan 
rakentaminen korttelissa 114 tontilla 6, laaditun tontinkäyttöluonnoksen 
mukaisesti. Päivätuvassa voi olla sos. tilat ja myös kaupallista toimintaa.  

Asemakaavan muutoksen toteuttamisella on työllistävä vaikutus sekä 
rakentamisen että toiminnan aikana.  

5.3.7 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Sallan kirkonkylän keskustataajamassa hyödyntämättä oleva ja epäsiisti alue 
muuttuu rakennetuksi alueeksi. Katujen avo-ojat siirtyvät maan alle.  

Asemakaavamuutoksen toteuttamisen myötä Sallan kirkonkylän 
palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu. Asemakaava mahdollistaa uuden 
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kauppakeskuksen rakentamista. Uusi kauppa palvelisi sekä paikallista väkeä, 
että matkailijoita.  

Kauppakeskuksen asiakasliikenteen ja tavarakuljetusten aiheuttama melu 
saattaa ajoittain häiritä läheisyydessä olevia asuinalueita. Vaikutuksia 
voidaan vähentää istutuksilla ja aitauksilla.  

Rakentamisen aikana rakennustoiminnan ja kuljetusten aiheuttama melu- ja 
pölyhaitta saattaa ajoittain häiritä läheisyydessä olevia asuinalueita. 
Vaikutuksia rajoittuvat rakentamis- ja päiväsaikaan. Vaikutuksia voidaan 
vähentää työmaakohtaisilla toimenpiteillä.  

Asemakaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä olevan urheilukentän 
toimintaedellytyksiä eivät heikkene asemakaavamuutoksen toteuttamisen 
myötä.  

Puretun kansantalon pihalta lähtevä latu-ura tulee siirtää rakentamisen 
tieltä. Tulevaisuudessa reitti voi kulkea urheilukentän viereen, jolloin alku- ja 
päätypiste on Kansantien lopussa, jossa on tilaa myös pysäköinnin 
järjestämiselle.  

5.3.8 Uuden liikerakennuksen/kauppakeskuksen vaikutukset 

Asemakaavan muutoksella korttelissa 112 tontin 8 pinta-ala pienenee ja 
rakennusoikeus pienenee vastaavasti suhteessa pienennettyyn pinta-alaan. 
Alue on edelleen liikerakennusten korttelialuetta (KL-1), johon voi rakentaa 
yksi- tai kaksikerroksisen kauppakeskuksen. Asemakaavan muutoksella 
rakennusoikeus muuttuu 3500:sta 2000 kerrosneliömetreihin. Alueelle 
voidaan sijoittaa esim. erikoiskaupan liiketiloja ja määräyksen mukaisesti 
enintään 1990 k-m² vähittäiskaupan myymälätiloja. Vähittäiskaupan 
suuryksikön (yli 2000 k-m2 suuruinen) sijoittuminen tonttiin ei ole 
mahdollista. 

Kansantien toisella puolella korttelissa 114 muodostuu uusi tontti 6. Alue on 
liikerakennusten korttelialuetta (KL), rakennusoikeus on 1000 k-m2 ja 
suurin sallittu kerrosluku on yksi. Tontille on mahdollista rakentaa seniori- ja 
palveluasumishankkeeseen kuuluvan päivätuvan suunnitelmien mukaan. 
Rakennukselle tulisi sos. tilat ja mahdollisesti kahvila- ja myyntitoimintaa.  

Verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan, liikerakennusten korttelialue 
jakautuu kahteen osaan ja yhteenlaskettu rakennusoikeus vähenee 500 k-
m2 verran.  

Edellisen asemakaavamuutoksen (2015) yhteydessä liikerakennusten 
rakentamisen vaikutusten arviointi perustui laajasti mm. vuonna 2013 
laadittuun uuteen Salla-Kelloselkä alueen maankäyttöselvitykseen, joka 
sisälsi maankäytön, liikenteen, logistiikan sekä kaupan selvityksen. 
Selvityksen mukaan Suomen ja Venäjän välisen rajanylitysten määrän kasvu 
luo ostosvoiman kehityspotentiaali, joka antaa edellytyksiä uusien 
kauppakeskusten ja erikoisliikkeiden sijoittumiselle alueelle. Uuden liiketilan 
potentiaali riittäisi kahdelle uudelle liikerakennukselle. Maankäyttöselvitys 
osoittaa Savukoskentien varrella oleva huoltoasemien seutu otollisemmaksi 
uuden vähittäiskaupan suuryksikön paikaksi ja siihen on kaavoitettu sopivan 
tontin. Lisäksi maankäyttöselvitys suosittelee kehittämään Kuusamontien 
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varrella oleva alue ja sitä varten on kaavoitettu sopivan alueen kortteliin 112 
tonttiin 8.  

Kahden uuden liikerakennusten yhteisvaikutukset osalta on arvioitu, etteivät 
suunnitellulla maankäytöllä ole merkittäviä haitallisia yhteisvaikutuksia 
Sallan kuntakeskuksen keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden 
kehittämiseen.  

Uudella liikerakentamisella on työllistävä vaikutus. Se tuo verotuloja kuntaan 
ja tarjoaa yrittäjille uusia tiloja käyttöön. Keskustan liikkeet ja paikalliset 
asukkaat hyötyvät kuntakeskuksen kasvavasta vetovoimasta ja sitä 
seuraavasta asiakasmäärien kasvusta.  

Rakentamatta jättäminen tarkoittaa, että rahankäyttöpotentiaali ei Sallassa 
tule toteutumaan ja, että sekä nykyinen että tuleva ostosvoima virtaa 
edelleen ulos Sallasta ja ohitse, erityisesti erikoiskaupan osalta.  

Liikerakennusten korttelialueita ovat hyvin saavutettavissa autolla, 
joukkoliikenteellä sekä kävellen että pyöräillen. Hankkeet eivät merkittävästi 
vaikuta pääliikenneväylien liikennemäärään. Yleisen tien liittymien määrä 
pysyy samana. Kauppojen asiakas- ja huoltoliikenne voi ajoittain vaikuttaa 
lähiympäristöön. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tiesuunnittelun 
keinoin. Meluvaikutuksia sisätiloihin voidaan vähentää rakenteellisin keinoin 
ja pihoille aitauksella. 

5.3.9 Suhde yleiskaavaan 

Oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja 
muutettaessa. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 5.11.2003 hyväksymä 
oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja 
muutettaessa. 

Osayleiskaavassa: Asemakaavamuutoksessa: 

C  Keskustatoimintojen alue  

Ruuttu-rasterimerkintä: Aluetta 
kehitetään yhdyskuntarakennetta 
tiivistämällä. 

Asemakaavamuutosalueella liike-
rakennuksille varattu korttelialueet (KL-1, 
KL) sijaitsevat oikeusvaikutteisessa 
osayleis-kaavassa keskustatoimintojen 
alueella (C) pientä tarkistusta lukuun 
ottamatta. Asemakaavamuutos edistää 
toteutuessaan osayleiskaavan tavoite 
kehittää yhdyskuntarakennetta tiivistämällä 

AP  Pientalovaltainen asuntoalue 

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet 

 

Kortteli 114 tontti 5 sijaitsee 
osayleiskaavassa pientalovaltaisella 
asuntoalueella ja on osayleiskaavan 
mukainen.  

Kortteli 119 sijaitsee puoliksi 
pientalovaltaisella asuntoalueella, uudella ja 
olennaisesti muuttuvalla alueella ja on siten 
osayleiskaavan mukainen. 

MY Maa- ja metsätalousvaltaineni alue, MY-aluevaraus on vanhentunut. Uusien 
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jolla on erityisiä maisema-arvoja maankäyttötavoitteiden mukaan (Salla-
Kelloselkä maankäyttöselvitys) alue tulee 
tiivistää ja kehittää pientalorakentamista 
suosivaksi alueeksi. Edellinen asema-
kaavamuutos (2015) on uusien tavoitteiden 
mukainen ja poikkeaa osayleiskaavalta tältä 
osin. Asemakaava ei merkittävästi muuteta. 

PY  Julkisten palvelujen ja hallinnon alue PY-aluevaraus on vanhentunut. Alueella 
ollut työväentalo on purettu ja aluevaraus 
ei ole enää tarpeellinen. Uusien 
maankäyttötavoitteiden mukaan alue tulee 
tiivistää ja kehittää pientalorakentamista 
suosivaksi alueeksi. Edellinen asemakaava-
muutos on uusien tavoitteiden mukainen ja 
poikkeaa osayleiskaavalta tältä osin. 
Asemakaava ei merkittävästi muuteta. 

Kevyen liikenteen reitti Suunnittelualueen läpi on osayleiskaavassa 
merkitty kevyen liikenteen reitit. Pyöräteitä 
on rakennettu Ruuhijoentien varrelle ja 
Kuusamontien molemmin puolin. 

Hiihtolatu Osayleiskaavassa hiihtolatu on merkitty 
ent. työväentalon asti. Latu tulee 
siirtämään maankäytön muutoksen myötä. 
Edellinen asemakaavamuutos poikkeaa 
osayleiskaavalta tältä osin. Asemakaava ei 
merkittävästi muuteta. 

Kyläkuvallisesti arvokas alue (sk) 

- Yhdyspankin rakennus (1960-luvulta) 

- Sallan Yhteismetsän toimitalo ent. KOP 

- Tenontien päiväkoti (1969) 

Asemakaavamuutosalueen läheisyydessä 
on osayleiskaavassa kyläkuvallisesti 
arvokkaaksi alueeksi merkityt rakennukset.  

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei 
heikennä asemakaavamuutosalueen 
läheisyydessä olevien kohteiden arvoja 
kyläkuvan kannalta.  
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5.3.10 Suhde maakuntakaavaan  

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutuksen yleiskaavan alueella. 
Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa ja 
muutettaessa. Laadittavana oleva uusi maakuntakaava ei vielä ohjaa.  

Itä-lapin maakuntakaavassa: Asemakaavamuutoksessa:  

Taajamatoimintojen alue (A30 
SALLA) 

Kehittämisperiaate: Varaudutaan 
Venäjältä tulevaa kaupallisten palvelujen 
kysynnän, matkailun ja 
kauttakulkuliikenteen huomattavaan 
kasvuun. Turvataan kirkon ja 
panssariesteiden näkyminen ja 
säilyminen. 

ma 5911 Sallan kirkko 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee 
taajamatoimintojen alueella.  

Varaudutaan Venäjältä tulevaa kaupallisten 
palvelujen kysynnän kasvuun, 
mahdollistamalla uutta liikerakentamista 
alueella. 

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutuksia 
Sallan kirkon (RKY-kohde) ja 
panssariesteiden näkymiseen ja 
säilymiseen.  

Keskustatoimintojen alue (C 102). 

Kehittämisperiaate: Palveluiden 
lisärakentaminen tulee suunnata 
keskustan tiivistämiseen. Alueelle 
voidaan sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikkö. 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee kokonaan 
keskustatoimintojen alueella. Asema-
kaavamuutos mahdollistaa palvelujen 
lisärakentamista. Alueelle ei voi sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikköä. 

Barentsin käyttävä (bk) 

Kantatie 82 (Rovaniementie-Savu-
koskentie) ympäristöineen on osoitettu 
valtakunnallisesti tärkeäksi liikenne-
käyttäväksi, Barentsin käyttäväksi, jossa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota 
liikenteen sujuvuuteen ja 
turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun 
palveluihin sekä liikenneympäristön 
laatuun.  

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Barentsin 
käyttävän vyöhykkeessä Sallan kirkonkylän 
keskustassa seututien 950 varrella 
(Kuusamontie), joka liittyy kantatielle 82 eli 
Barentsin käyttävään. Etäisyys on noin 26 
km Venäjän rajaylityspaikalle.  

Asemakaavan toteuttaminen edistää 
liikenteen ja matkailun palvelujen 
lisärakentaminen Barentsin käyttävän 
lähialueella.  

Itä-Lapin matkailualue (mv 8401)  

Valtakunnallisesti merkittävä 
matkailualue. Kehittämisperiaate: 
Kehitetään kokonaisuuden matkailullista 
vetovoimaisuutta: luonto- ja 
kulttuurikohteet, reitit, liikenneyhteydet, 
markkinointi. Erityisesti kehitetään 
matkailukeskusten ja reitin varrella 
toimivien maaseudun yritysten 
yhteistyötä. 

Asemakaavamuutos edistää matkailullisen 
vetovoimaisuuden kehittämistä edistämällä 
liikenteen ja matkailun palvelujen 
lisärakentamista seututien 950 varrella 
(Kuusamontien).  
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5.3.11 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT)  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat lähinnä maakunta- ja 
yleiskaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon 
ja niitä tulee edistää maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion 
viranomaisten toiminnassa. 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen 
kokonaisuuteen (Vn. päätös 14.12.2017, voimaan 1.4.2018). 

Toimivat yhdyskunnat 
ja kestävä liikkuminen 

Asemakaavamuutoksella luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle. 

Asemakaavamuutos tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen.  

Tehokas 
liikennejärjestelmä 

Asemakaavamuutos tukeutuu olemassa oleviin 
liikenneyhteyksiin. 

Asemakaavan mahdollistama liikerakentaminen edistää 
osaltaan Sallan kansainvälinen rajanylityspaikan kehittämistä. 

Terveellinen ja 
turvallinen 
elinympäristö 

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueella tai sen 
läheisyydessä ei ole terveydelle haitallisia tai vaaraa aiheutuvia 
toimintoja tai laitoksia eikä uutta rakentamista sijoittuu 
tulvavaara-alueelle.  

Elinvoimainen luonto- 
ja kulttuuriympäristö 
sekä luonnonvarat 

Asemakaavamuutosalueella ei tunneta muinaismuistoja eikä 
kulttuuriympäristön inventointikohteita, joihin vaikutuksia voisi 
kohdistua. 

Suunnittelualueelta noin 200 metriä länteen sijaitsee 
valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön 
kohde (RKY), Sallan kirkko. Asemakaavamuutoksen toteutus ei 
heikennä kohteen kulttuuriympäristöarvoja eikä vaikeuttaa 
kohteen säilymistä. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa eikä ole havaittu 
maastokäynnillä (2014) rauhoitettujen kasvilajien esiintymiä, 
uhanalaisten lajien havaintopaikkoja eikä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita joihin 
vaikutuksia voisi kohdistua. 

Uusiutumiskykyinen 
energiahuolto 

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutuksia valtakunnallisen 
energiahuollon eikä uusiutuvan energian tuotannon kannalta.  

 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 

Kuusamontien liikenne ja suunnitellun kauppakeskuksen asiakasliikenne ja 
tavarakuljetukset saattaa ajoittain häiritä läheisyydessä olevia asuinalueita. 
Melun pääsy sisätiloihin voidaan vähentää rakenteellisin keinoin ja tontit 
voidaan aidata tarvittaessa. 
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5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.6 Nimistö 

Kansantie, Ruuhijoentie, Tasalantie 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista 
ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. 

On todennäköistä, että maaperä on vahvistettava korttelissa 114. Myös 
kortteleissa 116 ja 119 on huomioitava mahdolliset maaperän 
vahvistustarpeet ja huleveden ohjaus.  
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätök-
sellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman 
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tuli 
voimaan 1.4.2018.  

Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoi-
tuksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- tehokas liikennejärjestelmä 
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
- uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Maakuntakaava 

Sallan kunnan alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavaan, joka on saanut lainvoiman 
25.11.2004. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa ja 
muutettaessa. 

Sallan kirkonkylä on Itä-Lapin maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi 
(A 30) ja keskustatoimintojen alueeksi (C 102).  

Kantatie 82 (Kemijärventie/Savukoskentie) ympäristöineen on merkitty valtakunnalli-
sesti tärkeäksi kansainväliseksi liikennekäytäväksi, Barentsin käytäväksi. Kantatie 82 
on myös merkitty muutettavaksi kantatiestä valtatieksi (ktvt).  

Seututie 950 (Kuusamontie) on merkitty muutettavaksi seututiestä kantatieksi (stkt). 

Sallan kirkko on merkitty maakuntakaavaan kulttuuriympäristökohteena (ma 5911), 
varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.  

Salla sisältyy Itä-Lapin matkailun vetovoima-alueeseen (mv 8401, vihreä rajaus).  

On huomioitava koko maakuntakaavan aluetta koskevat määräykset. 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava on vireillä. Maakuntakaava vahvistuessaan 
kumoaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä Rovaniemen vaihemaakunta-
kaavan. Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava jää voimaan. Rovaniemen ja Itä-
Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten 
perusteella. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, 
maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan 
maanantaina 28. marraskuuta 2016. 
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Arvioitavat vaikutukset:  
- yhdyskuntarakenteeseen 
- rakennettuun ympäristöön 
- luontoon, maisemaan 
- liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
- talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen 
- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Arvioidaan kaavan suhde nykyiseen asemakaavaan ja kirkonkylän osayleiskaavaan se-
kä uudistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen kaavassa.  

6 Ketkä ovat osallisia ja miten suunnittelussa tiedotetaan? 

Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §). 

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon 
aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa.  

Yksityiset ja yhteisöt: 
 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 
 kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat 
 kunnan asukkaat, kirkonkylän kävijät 
 Koillis-Lapin sähkö Oy 
 Sallan Aluelämpö Oy Vesi ja viemärilaitos 
 Lapin rakennusperinne ry 

 
Viranomaiset: 

 Sallan kunta 
 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 Lapin liitto  
 Lapin pelastuskeskus, Itä-Lapin alue 
 Museovirasto, Lapin maakuntamuseo 
 Liikennevirasto 

 

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä il-
moitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Koti-Lappi), Sallan kunnan tiedotuslehdessä, 
kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja internetissä osoitteella www.salla.fi > 
Ilmoitukset ja päätökset > ilmoitustaulu. 

Asemakaavamuutoksen asiakirjat; osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos 
ja kaavaehdotus liitteineen, asetetaan julkisesti nähtäville Sallan kunnan teknisellä 
osastolla ja kunnan www-sivuilla hakupolkuna > kunnan palvelut > tekniset palvelut > 
kaavoitus. 

Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä 
järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja.  
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7 Miten työ etenee ja milloin voi osallistua? 

Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu: 

Aloitus- ja  

valmisteluvaihe 

05-06 /2018  

Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto 
(kaavaluonnos ja selostus) asetetaan nähtäville yhtäaikaisesti 14 
vrk:n ajaksi. 

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta 
kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana. Mielipiteisiin ja lau-
suntoihin annetaan vastineet. 

Ehdotusvaihe 

06 /2018 

Asemakaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen 
pohjalta ja asetetaan julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi. 

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa kirjallinen muistutus kaavaeh-
dotuksesta kunnalle nähtävilläolon aikana. Ehdotuksesta pyydetään 
lausunnot viranomaisilta. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan 
vastineet. Järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelun. 

Hyväksymisvaihe 

08 /2018 

Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavan.  

Asemakaava astuu voimaan valitusajan jälkeen kuulutuksella. 

 

8 Kuka valmistelee ja ohjaa? 

Suunnittelutyötä ohjaavat Sallan kunnan viranhaltijat ja kunnanhallituksen elinvoimaja-
osto. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta ja kaavan laatijalta FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy:stä. 

Sallan kunta  

Erkki Yrjänheikki 
rakennustarkastaja 

Postipolku 3 
98900 SALLA 

p. 0400-245 296 
erkki.yrjanheikki<a>salla.fi 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Eva Persson Puurula 
projektipäällikkö, arkkit. SAFA 

Ainonkatu 1 
96 200 Rovaniemi 

p. 050-3120281 
eva.persson-puurula <a>fcg.fi 
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Sallan kirkonkylän asemakaavan muutos, korttelit 112, 114, 116 ja 
119 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.7. – 9.8.2018. Yhtään muistutusta 
ei ole saapunut määräaikana. Lausuntopyyntö on lähetetty 4.7.2018. Lapin ELY-
keskus on ilmoittanut, ettei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa asiassa. 

1 Lausunnot 

1.1 Museovirasto 

Lausunto 25.7.2018 

Lausunnon pääkohdat: 

Museovirasto on antanut lausunnon edeltäneestä, toteutumatta jääneestä 
asemakaavahankkeesta 14.4.2015, jolloin on todettu, ettei Museovirastolla ole 
kaavaehdotukseen huomautettavaa. Asemakaavaselostuksen mukaan (päivätty 
3.7.2018) suunnittelualueella ei sijaitse kulttuuriympäristön inventointikohteita. 
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä 
rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Sallan kirkko (RKY 2009) sekä kirkonkylän 
osayleiskaavassa kyläkuvallisesti arvokkaiksi kohteiksi merkityt Yhdyspankin 
rakennus, Sallan yhteismetsän toimitalo ja Tennontien päiväkoti. 
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –
hankkeen inventointikohde (LKYT), jälleenrakennuskauden entinen pankki/vanha 
kirjasto. 

Museoviraston näkemyksen mukaan kaavahankkeella ei ole vaikutusta edellä 
mainittuihin kulttuuriympäristökohteisiin. Museovirastolla ei näin ollen ole 
kaavaehdotukseen huomautettavaa.  

Vastine: 

Kirjataan tiedoksi. 

Vaikutus kaavakarttaan: 

Ei muutosta. 

1.2 Maakuntamuseo 

Lausunto 10.8.2018 

Lausunnon pääkohta: 

Lapin maakuntamuseolla ei ole asemakaavan muutokseen huomautettavaa 
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta 
lausunnonantajana toimii Museovirasto.  

Vastine: 

Kirjataan tiedoksi. 

Vaikutus kaavakarttaan: 

Ei muutosta. 
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1.3 Lapin liitto 

Lausunto 8.8.2018 

Lausunnon pääkohta: 

Lapin liiton virasto toteaa Sallan kirkonkylän asemakaavamuutosehdotuksen 
koskien kortteleita 112, 114, 116 ja 119 toteuttavan maakunnan suunnittelun, 
Itä-Lapin maakuntakaavan sekä Rovaniemen ja Itä-Lapin 
maakuntakaavaehdotuksen tavoitteita.  

Vastine: 

Kirjataan tiedoksi. 

Vaikutus kaavakarttaan: 

Ei muutosta. 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 732 Salla Täyttämispvm 11.10.2018
Kaavan nimi Kirkonkylän asemakaavan muutos kortt. 112,114,116 ja 119
Hyväksymispvm 27.08.2018 Ehdotuspvm 09.08.2018
Hyväksyjä H-kunnanhallitus Vireilletulosta ilm. pvm 14.06.2018
Hyväksymispykälä §114 Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus 732H270818A§114
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,8208 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]3,8208
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,8207 100,0 6410 0,17 0,0000 -177
A yhteensä 1,3653 35,7 3410 0,25 0,1271 323
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 1,1624 30,4 3000 0,26 -0,0383 -500
T yhteensä       
V yhteensä 0,0834 2,2   0,0055  
R yhteensä       
L yhteensä 1,2096 31,7   -0,0943  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,8207 100,0 6410 0,17 0,0000 -177
A yhteensä 1,3653 35,7 3410 0,25 0,1271 323
AR 1,1645 85,3 2910 0,25 0,1218 312
AOR 0,2008 14,7 500 0,25 0,0053 11
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 1,1624 30,4 3000 0,26 -0,0383 -500
KL 0,3558 30,6 1000 0,28 0,3558 1000
KL-1 0,8066 69,4 2000 0,25 -0,3941 -1500
T yhteensä       
V yhteensä 0,0834 2,2   0,0055  
VP 0,0834 100,0   0,0055  
R yhteensä       
L yhteensä 1,2096 31,7   -0,0943  
Kadut 1,0125 83,7   -0,0693  
Kev.liik.kadut 0,0337 2,8   -0,0133  
LT 0,1634 13,5   -0,0117  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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