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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
Asemakaava: 
 
 Kolari 1. kunnanosan Kirkonkylän asemakaava. 

Asemakaavan muutos koskee korttelia 69 sekä puistoalueen osaa (P). 
Asemakaavan laajennusalue rajoittuu voimassa olevaan asemakaava-
alueeseen. 

 

Kaavan laatija: 

       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

 Kaavoittajat: Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

        Martti Pörhölä, ins.                                                                                          

Kaavan vireilletulo: 

       Asemakaavoituksen vireilletulo on kuulutettu 22.03.2017 

Tehtävän määrittely: 

Tehtävänä on laajentaa Kolarin kirkonkylän asemakaavan korttelia 69 osoittamalla siihen 
yhdyskuntahuoltoa palveleva alue jätevesien käsittelylaitosta varten. Kunnantoimiston lä-
heisestä puistosta on tavoitteena osoittaa Isopalontiehen rajoittuvaksi pysäköintialue.  

Kaavoituksen vaihe: 

Asemakaavan muutoksen luonnos pidettiin MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaista osallisten 
mielipiteen kuulemista varten nähtävillä 23.10.-21.11.2017 välisen ajan.  

Asemakaavan muutosehdotus asetetraan MRL 65 §:N ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville xx.xx.2107 – xx.xx.2018 ja kaavaehdotuksesta pyydetään MRA 28 §:n mukaiset 
lausunnot. 

 
 
2.     TIIVISTELMÄ 
 
2.1    Kaavan muutoksen tavoite 
 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa rakennuspaikka 
Tunturi - Lapin Vesi OY:n suunnittelemaa jätevedenpuhdistamoa varten, korttelin 69 vie-
reiselle, asemakaavan laajennusalueelle. Tavoitteena on siirtää alueelle tulevaisuudessa 
jätevedenpuhdistamotoimintaa mahdollisimman kustannustehokkaasti nykyaikaisin järjes-
telmin palveleva jätevedenpuhdistamo, korvaamaan Muonionjoen rannassa oleva puhdis-
tamo.  
 
Isopalontien varteen asemakaavan muutoksella on tavoitteena muodostaa yleinen pysä-
köintialue, asemakaavassa osoitetulle puistoalueen osalle. Aluetta on käytetty kunnan vi-
raston toimintaa palvelevana paikoitusalueena. 
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2.2    Asemakaava  ja  asemakaavan muutos 
 
Asemakaavaa on laajennettu korttelin 69 kaakkoispuolella olevalle alueelle. Alue rajoittuu 
viereiseen energiahuollon alueeseen (EN). Liikenneyhteys asemakaavan laajennusalueel-
le on osoitettu Ahjotietä jatkamalla. Muutos- ja laajennusalueiden kautta nykyisen hiihtola-
dun alue on esitetty siirrettäväksi alueiden lounais- ja kaakkoisreunaan. Alueella kulkee 
myös voimansiirtolinja ja se siirretään pois alueella ja korvataan maakaapeloinnilla. 
 
Isopalontien varteen on osoitettu, nykyisin jo paikoitusalueena oleva alue yleiseksi paikoi-
tusalueeksi (LP).  
 
3.      LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1    Luonnonympäristö 

Asemakaavan muutosalueen korttelin 69 alue on osittain rakennettu. Asemakaavan laa-
jennusalue on metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Alueen kautta kulkee latuverkosto ja 
voimansiirtolinja. 

                                                                                
3.2 Rakennettu ympäristö  
 
Korttelin 69 alueella olevalla EN- alueella on kaukolämpölaitoksen rakennuksia ja laitteita 
(kuva 2). Korttelin 69 rakennuspaikalla 2 on varastorakennus. Muut rakennuspaikat kortte-
lissa ovat rakentamattomia. EN- alueelle on liikenneyhteys Ahjotien kautta. Korttelin 69 
kautta kulkee voimansiirtolinja (kuvat 1 ja 2). Asemakaavan laajennusalueen kautta kulkee 
myös kirkonkylän latuverkko.  Isopalontien varressa oleva puistoalueen osa on toiminut 
kunnanviraston toimintaa palvelevana paikoitusalueena (kuva 3) 
 

 
 
Kuva 1. Asemakaava ja asemakaavamuutosalueen läpi kulkee voimansiirtolinja. 
Suunniteltu jätevedenpuhdistamo tulisi sijoittumaan kuvassa näkyvän voimansiirtolinjan 
vasemmalle puolen. Voimansiirtolinja tullaa poistamaan alueelta. 
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Kuva 2. Korttelin 69 alueella (EN) olevia Kolarin Lämpö  Oy:n rakennuksia. 
 

 
 
Kuva 3. Isopalontien varressa oleva puistoalueen osa  (P), joka toimii paikoitusalueena. 
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Arkeologia ja rakennettu ympäristö 

Muutettavilla alueilla ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä lähialueillakaan rakennushisto-
riallisesti arvokkaita rakennuksia.  

3.3     Suunnittelutilanne  
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet  
 
Asemakaavaa laadittaessa on tunnistettu seuraavat Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteita: 
 
”Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään”. 
 
”Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja vapaa-ajan toi-
mintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa ja sekä infrastruk-
tuuria”. 

 
”Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa 
haittaaja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja”. 
 
Asemakaavan muutokset tukevat edellä mainittuja alueidenkäyttötavoitteita. 
 
Maakuntakaava 

 

 

 

 

 

Yleiskaava 

Kolarin kirkonkylän alueella on voimassa Kolarin kunnanvaltuuston 24.6.2013 hyväksymä 
Tornionjoen-Muonionjoen yleiskaava (kuva 4). 
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Kuva  4  Ote yleiskaavasta. 

Asemakaava 

Korttelin 69 alueella on voimassa Kolarin kunnanvaltuuston 20.10.2010/66 § hyväksymä 
asemakaava (kuva 4). Isopalontien varressa olevan puistoaluetta koskevan asemakaavan 
on Lapin lääninhallitus vahvistanut  11.2.1980/U. 382 (kuva 5). 

Asemakaavan muutoksessa on säilytetty nykyisin voimassa olevien asemakaavojen mer-
kinnät ja määräykset.  
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Kuva  4  Ote asemakaavasta, kortteli 69 alueesta ja sen ympäristöstä. 
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Kuva 5  Ote asemakaavasta, Isopalontien varren ympäristöstä.. 

4      ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

4.1   Asemakaavan muutosten  suhde yleiskaavaan 

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaavassa asemakaavan laajennusalue, joka rajoittuu 
korttelin 69  alueeseen on osoitettu A-res- alueeksi (pitkän aikavälin aluevaraus asunto-
alueeksi).  

Kunnanhallitus on perustellut poikkeamista sillä, että alue sijaitsee kaukolämpölaitoksen 
viereisellä alueella, joka osasyleiskaavassa on osoitettu energiahuollon (EN) alueeksi. 
Näin ollen alueen viereen toiminnan kannalta sopii ja on perusteltavissa yhdyskuntatekni-
sen huollon alue (ET). 

Isopalontien varren alue, joka asemakaavan muutoksella on esitetty muutettavaksi paikoi-
tusalueeksi (LP) on yleiskaavassa osoitettu asuntoalueeksi (A) ja kyseinen alue on puoles-
taan voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu puistoalueeksi (P). Aluetta on nykyisin 
jo käytetty kunnanviraston toimintaa palvelevana paikoitusalueena. Alueen nykyisin hiek-
ka- ja sorapinnalla olevan alueen viihtyvyyden parantamiseksi on katsottu tarpeelliseksi 
rakentaa alue asianmukaiseen kuntoon, muuttamalla asemakaavaa niin, että rakentami-
nen on mahdollista. 
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4.2    Asemakaava 

Asemakaava muutos noudattaa voimassa olevia asemakaavoja asemakaavamääräysten 
osalta. Korttelin 69 aluetta on laajennettu alueelle suunniteltua jätevedenpuhdistamoa var-
ten. Voimansiirtolinja tullaan poistamaan alueelta ja se korvataan maakaapeloinnilla. Ase-
makaavan laajennusalueen kautta kulkeva latuverkko on osoitettu siirrettäväksi EN- ja ET- 
alueiden reunaan.  

Isopalontien varteen on osoitettu puistoalueen osa paikoitusalueeksi. Paikoitusalue on 
kaavan muutoksella rajattu niin, että sen ja länsipuolella olevan korttelin väliin jää avo-oja 
ja puistokaista. Paikoitusalueen itälaitaan osoitetaan paikoitusalueeseen istutettava alueen 
osa joka muodostaa näkösuojan viereiseen asuinrakennuksen rakennuspaikkaan. 

 
4.2.1 Korttelialueet 
Asuinpientalojen korttelialueita  (A-1) on   1,1 ha, joissa rakennusoikeutta 2400 k-m2.  
Rakennuksen kerrosala rakennuspaikalla saa olla enintään 600 k-m2 ja rakennuksen ker-
rosluku kaksi. 
 
Teollisuusrakennusten korttelialueita, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
tavoitteita (TY)  on  1,037 ha , joissa rakennusoikeutta on 2400 k-m2. Kerrosluku alueilla 
on yksi. 
 
4.2.2    Muut alueet 
Energiahuollon alueita ((EN) on  1,116 ha, joissa rakennusoikeutta on 1200 k-m2.  
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alueita (ET) on  0,896 ha, joissa ra-
kennussoikeutta on 1000 k-m2. 
Puistoalueita (VP) on  0,53 ha. Yleisiä paikoitusalueita (LP) on  0,289 ha.  
 
5. ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Luonnonypäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten suhteen asemakaan kaavan 
muutoksella ei ole merkittäviä eroja aiempiin asemakaavaoihin, eikä alueilla jo oleviin 
tomintohin nähden. Asemakaava laajennusalueella kulkee voimansiirtolinja ja latuverkosto. 
LP- alueeksi osoitettu alue on ollut jo kunnanviston tomintaa palvelevana yleisenä 
paikoitusalueena.   
Asemakaavan muutos edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita: 

- muutoksella osoitetaan kirkonkylän jätevesien puhdistamolle uusi paikka riittävän 
etäälle Muonionjoesta 

- jätevesien puhdistamo sijoittuu energiahuollon alueen yhteyteen 
- liikenne- ja energiahuollon yhteydet alueelle ovat valmiina 

 
Rovaniemellä 11. päivänä joulukuuta 2017 
 
Tapani Honkanen,  Martti Pörhölä, 
maanmitt.tekn. YKS-282 ins.  
Seitap Oy    
Ainonkatu 1 
96200 Rovaniemi 
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