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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
  

1.1 Tunnistetiedot    
 

  

Kunta:    Kolari  

Kunnanosa:  2. kunnanosa, Ylläsjärven kylä 

Kortteli:   

Kaava:   Asemakaavan muutos 

Kaavan laatija:  Jarmo Lokio, arkkitehti YKS 122  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu 16.11.2022 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 
(MRA 30§) 16.11.2022 
Valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30 §) __.__-__.__.2023.  
Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 §) __.__-__.__.2023.  
Kunnanhallitus __.__.2023, §___   
Kunnanvaltuusto  __.__.2023, §___  
 
Asemakaavan selostus koskee 23.1.2023 päivättyä asemakaavaluonnosta. 
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273-402-2-30 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Asemakaavamuutoksen laadinnan kohteena on noin 2,0 ha:n alue Kolarin kunnan 
Ylläsjärven kylän alueella. Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

 

Kuva 1. Ote Kolarin kunnan karttapalvelusta ja suunnittelualueen rajaus keltaisella. © Kolarin kunta 
ja Karttatiimi Oy. 

 
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 
Ylläsjärven kylän asemakaavamuutos koskien määräalaa kiinteistöstä 273-402-3-
75-M602. 
 
Kunnanhallitus on 25.10.2022 § 235 päättänyt käynnistää yksityisten maanomista-
jan aloitteesta Ylläsjärven kylän asemakaavamuutoksen koskien määräalaa kiin-
teistöstä 273-402-3-75-M602. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa (päivittäis-
tavara)kaupalle sekä varastotoiminnalle yht. 1800 k-m² + 1800 k-m² = 3600 k-m². 

 
1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 

 
1. Asemakaavan seurantalomake (täydentyy myöhemmin) 
2. Asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset  
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4. Valmisteluvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet (täydentyy myöhemmin) 
5. Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja vastineet (täydentyy myöhemmin) 
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2. TIIVISTELMÄ    
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  
 
Kolarin kunnanhallitus on päättänyt 25.10.2022 §235 asemakaavan muutoksen 
suorittamisesta 
Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta: 16.11.2022  
OAS:n nähtävilläolo 16.11.2022 ->  
Kuulutus asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta: _._.2023.  
Asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo _._. – _._.2023  
Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: __.__.2023 
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo __.__. – __.__.2023 
Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus __.__.2023, §___   

Kunnanvaltuusto __.__.2023, §___  

 

 
2.2 Asemakaava 

 
Alueelle esitetään rakennusoikeutta (päivittäistavara)kaupalle ja varastotoiminnalle.  
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava tulee voimaan. 
 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

  
3.1 Suunnittelualue 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu Ylläsjärven kylän alueelle. Suunnittelualuetta rajaa 
luoteessa ja koillisessa metsäalue. Kaakossa alue rajautuu pihapiiriin ja lou-
naassa Iso-Ylläksentiehen, joka on osa alueen läpi kulkevaa pääväylää. 
Suunnittelualue sijoittuu lähelle loma-asumisen alueita. 
 

 
Kuva 2. Kuva suunnittelualueesta Iso-Ylläksentieltä kuvattuna. 9/2022 
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Luonnonmaantieteellisesti  Ylläksen  alue  sijaitsee  pohjoisboreaalisella  kasvillis-
vyöhykkeellä  ja Perä-Pohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, joka vaihettuu vähi-
tellen Metsä-Lappiin. Suunnittelualue on pääasiassa kuusivaltaista kuivahkoa kan-
gasta, joka luoteisreunastaan muuttuu mäntyvaltaiseksi rämeeksi.  

 
Maaperä 

 
Alueen maaperä on GTK:n aineiston perusteella soraa. 
 

 
Kuva 3. Maaperä. GTK, Maanmittauslaitos, Esri Finland 7/2022. 

 

 
Kuva 4. Korkeusmalli. Maanmittauslaitos, Esri Finland 11/2022. 
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Uhanalaiset kasvilajit  

Alueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja, eikä myös-
kään suojeltuja luontotyyppejä tai kasvillisuutta.  

Kuva 5. Viistokuva alueesta kesällä 2022. Etualalla oleva puusto on syksyn 2022 aikana rai-
vattu alueelta. Dronekuva Insinööritoimisto Renderoi 2022. 

Maisema  

Suunnittelualue sijaitsee Iso-Ylläksentien varrelle. Suunnittelualueella on tehty 
metsänhakkuuta syksyllä 2022 (kuva 2), minkä ansiosta hakkuualueelta näkyy pai-
koitellen Ylläkselle samoin kuin luoteisosan rämeen reunalta. 

Pinta- ja pohjavedet  

Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Suunnittelualue sijoittuu noin 1,2 km 
päähän Ylläsjärvestä. 
 
Radon 

Sisäilman radon kulkeutuu hengityksen mukana keuhkoihin aiheuttaen Suomessa 
arviolta 300 keuhkosyöpätapausta vuosittain. Radonin tärkein lähde on talon alla 
oleva maaperä, josta radonpitoinen huokosilma kulkeutuu pohjarakenteiden rako-
jen kautta sisätiloihin. Suomen rakentamismääräyskokoelman sekä Sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksen perusteella uudet rakennukset tulee suunnitella ja 
rakentaa siten, että sisäilman radonpitoisuus on alle 300 Bq/m3 (sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksen 19 § mukainen raja-arvo työpaikalla ja 20 § mukainen 
raja-arvo asunnossa tai muussa oleskelutilassa (1044/2018)). 
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Kuva 6. Karttaote Suomen radonkartastosta (STUK-A245, Helsinki 2010), jossa Äkäslompolon 
seutu sijaitsee alueella, jossa radonpitoisuus on keskimäärin 100-200 Bq/m3 ja paikoitellen 200-
300 Bq/m3. Kylän pohjoisosassa Muonion kunnan rajan tuntumassa on alueita, jossa pitoisuus on 
yli 600 Bq/m3. 

Kaavamuutosalue sijaitse lähellä aluetta, jossa radonpitoisuus ylittää sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (1044/2018) 19 § ja 20 § mukaisten raja-arvojen. 
Siksi on tarpeen asettaa kaavakarttaan määräys asian osalta.  
 

   
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö  

Suunnittelualue sijoittuu Ylläsjärven kylän alueelle. 

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Suunnittelualue tukeutuu Ylläsjärven sekä Äkäslompolon kylän palveluihin.  

Rakennuskanta  

Suunnittelualueella ei ole rakennuksia tai rakennelmia. 

Virkistyskäyttö  

Suunnittelualueen lähistöllä (luoteispuolella) kulkee reilun 130 m etäisyydellä ul-
koilureitti, joka yhdistyy Ylläksen alueen kattavaan ulkoilureitistöön. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet  

Asemakaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.  

Kiinteät muinaisjäännökset  

Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu muinaisjäännöksiä. 
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Liikenne  

Kaava-alue rajautuu Iso-Ylläksentiehen, joka on osa alueen läpi kulkevaa pää-
väylää.  

Tekninen huolto 

Alue tukeutuu olemassa oleviin vesihuolto- ja sähköverkostoihin. 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa.  
 

Kolarin kunta tekee tarpeellisilta osin yksityisen maanomistajan kanssa maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. Kaavalaa-
jennukseen sovelletaan Kolarin kunnanvaltuuston päätöstä 25.06.2008 § 23 Sopi-
musehdot asemakaavamuutoksen ja –laajennuksen suorittamisesta vaadittavista 
korvauksista. 

 
3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Maakuntakaava 

 
Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee osit-
tain matkailupalvelujen alueella (RM) ja osittain keskustatoimintojen alueella (C). 
Alueelle sijoittuu myös raideliikenteen kehittämiseksi selvitettävän yhteyden alue. 
Tunturi-Lapin maakuntakaavamuutoksen on Lapin Liiton liittovaltuusto hyväksynyt 
25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010. 
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Kuva 7. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta merkintöineen ja määräyksineen. Suunnittelualueen               
rajaus keltaisella. 

 
3.2.2  Yleiskaava  

 
Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella, jonka 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.2.2008 ja josta tehdyt valitukset on korkein hal-
linto-oikeus hylännyt (T1081) ja kaava on saanut lainvoiman 14.4.2011. Osayleis-
kaavassa suunnittelualueen pohjoisosa on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) 
ja eteläosa keskustatoimintojen alueeksi (C). VR-alueen lävistää ohjeellinen ulkoi-
lun pääreitti ja alueen pohjoisosaan on merkitty uuden yhdystien yhteys.  
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Kuva 8. Ote Ylläksen osayleiskaavasta merkintöineen ja määräyksineen.  

 
Vuonna 2021 on käynnistynyt Ylläksen osayleiskaavan uudistaminen, jossa on ol-
lut valmisteluvaiheen kuuleminen syksyn 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana 
osayleiskaavaluonnosta ollaan tarkistamassa ehdotusvaiheeseen.  
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Kuva 9. Ote Ylläksen osayleiskaavan uudistamisluonnoksesta merkintöineen ja määräyksineen. 
Suunnittelualue rajattu punaisella. 

 
 

3.2.3 Asemakaava 
 

Alueella on voimassa 12.11.1987 hyväksytty asemakaava. Suunnittelualue on mer-
kitty lähes kokonaisuudessaan maatalousalueeksi (M). Suunnittelualueen pohjois-
osaan sijoittuu kaistale virkistysaluetta (V), ja alueen keskiosan lävistää ulkoilureitti. 
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Kuva 10. Ote ajantasa-asemakaavasta merkintöineen. Suunnittelualue rajattu sinisellä. 
 

 
3.2.4 Rakennusjärjestys 

Kolarin kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 
25.06.2002 ja se on astunut voimaan 08.08.2002.  

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan laadinnan tarve sekä tavoitteet 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa arkkitehti S. Mäntylän laati-
man ja 24.4.2022 päivätyn alueluonnoksen mukaisesti osoittaa (päivittäista-
vara)kaupalle sekä varastotoiminnalle yht. 1600 k-m² + 1600 k-m² = 3200 k-m². 
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Kuva 11. Alueen ensimmmäinen viitesuunnitelma. 

Kuva 12. Kaavaluonnoksen laadinnan pohjana ollut asemointiluonnos. 
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kunnanhallitus on päättänyt 25.10.2022 § 235 käynnistää asemakaavan laadinnan. 
 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
4.3.1 Osalliset 

 
Osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Oheinen luettelo pyrkii kattamaan pääosan osallisista, mutta ei ole ketään poissul-
keva.  

 
     Maanomistaja, vuokraoikeuden haltija ja asukkaat: 

✓ maanomistaja ja vuokraoikeuden haltija 
✓ alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset) 

 
     Yhdyskuntatekniikka 

✓ Tornionlaakson Sähkö Oy 
✓ Tunturi-Lapin Vesi Oy 

 
Kunnan hallintokunnat: 

✓ tekninen lautakunta 
✓ rakennuslautakunta 
✓ sosiaali- ja terveyslautakunta 

 
Viranomaiset: 

✓ Kolarin kunta 
✓ Lapin ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat 
✓ Lapin ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri 
✓ Lapin Liitto 
✓ Lapin Liitto / Lapin pelastuslaitos 
✓ Tornionlaakson museo 
✓ Lapin luonnonsuojelupiiri 
 

Yhteisöt ja muut osalliset 
✓ Muonion paliskunta 
✓ Ylläksen matkailuyhdistys r.y. 
✓ Ylläksen Ystävät r.y. 
✓ Äkäslompolon kyläyhdisytys r.y. 

 

 
4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletuloilmoitus on julkaistu 16.11.2022. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Osalliset  voivat  arvioida  kaavaratkaisujen  vaikutuksia  ja  lausua  kaa-
vasta  mielipiteensä valmisteluaineiston nähtävilläolon ja ehdotusvaiheen 
kuulemisen aikana.   
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.11.2022 lähtien. 

 
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä _._.2023 (täydentyy myöhemmin). 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä _._.2023 (täydentyy myöhemmin). Valmisteluai-
neiston ja kaavaehdotuksen palautteista sekä näihin annettavista vastineista on 
tehty erillinen yhteenveto kaavaselostuksen liitteeksi. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaistahoille.  

Koska kaavamuutoksella ei ole maakunnallista tai valtakunnallista vaikutta-
vuutta, ei tarvetta erillisille viranomaisneuvotteluille ole vaan ne pidetään tarvit-
taessa.  Viranomaisilta pyydetään lausuntoja kaavan valmisteluvaiheen ja ehdo-
tusvaiheen kuulemisten yhteydessä ja näiden yhteenvedot sekä niihin annetta-
vat vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. 

4.4  Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
  
Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteet on osoitettu alueella voimassa olevassa yleiskaavassa. 

 

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-
tös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista asemakaa-
van muutosta koskee: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 
Asemakaavan laadinnan suhdetta valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin on 
kuvattu tarkemmin kohdassa 4.6.1. 

 
Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
 
Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee osit-
tain matkailupalvelujen alueella (RM) ja osittain keskustatoimintojen alueella (C). 
 
Yleiskaavan antamat lähtökohdat 

 
Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella, jossa 
suunnittelualueen pohjoisosa on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja eteläosa 
keskustatoimintojen alueeksi (C). 
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Vuonna 2021 on käynnistynyt Ylläksen osayleiskaavan uudistaminen, joka on eden-
nyt valmisteluvaiheeseen syksyn 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana osayleiskaava-
luonnosta ollaan tarkistamassa ehdotusvaiheeseen. Osayleiskaavaluonnoksessa 
alue on merkitty osittain kyläalueeksi (AT) ja osittain retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). 

 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Asemakaavatyöhön ei ole liittynyt varsinaista vaihtoehtotarkastelua vaan kaavamuu-
toksen kohteena olevalle määräalalle on kaavaprosessin aikana sovitettu tuleva ra-
kentaminen luonto- ja maasto-olosuhteet huomioiden.  
 

Kuva 13. Asemakaavaluonnos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaluonnoksessa on osoi-
tettu KL-korttelialueelle kaksi 
tonttia joissa kummassakin 
on rakennusoikeutta 1800 k-
m2. Kaava-alueen pohjois-
osa on osoitettu lähivirkistys-
alueeksi (VR). 
 
Lisäksi Iso-Ylläksentien var-
resta on kummallekin tontille 
osoitettu likimääräiset liitty-
mäpaikat nuolimerkinnöin.  
 

 
 

4.5.2 Vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
 
Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan liikenne- ja kunnallistekniseen verkostoon.  

 
Rakennettu ympäristö ja maisema 
Alueelle osoitetaan (päivittäistavara)kauppa sekä varastotoimintaa, jotka sijoittuvat 
luontevasti Ylläsjärven kylän pääväylän varteen ja täydentävät rakennettua ympä-
ristöä ja sen palveluntarjontaa. 
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Luonnonympäristö 
Asemakaava-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joten kaavalla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia luontoon. Alueen läpi kulkee ulkoilureitti. 
 
Hulevedet 
Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta 
pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesien hallinta hoidetaan kiin-
teistökohtaisesti. Alueen merkittävimmät hulevedet esiintyvät keväisin lumien sula-
misvesistä.  
 
Kaavassa ei ole tarpeen osoittaa erityisiä huleveden hallintaan liittyviä aluevarauk-
sia. Hulevesien hallinta alueella ratkaistaan lopullisesti kiinteistökohtaisilla ratkai-
suilla rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja kaavassa annetaan hulevesien käsit-
telyyn liittyviä määräyksiä. 
 
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueella on valmis tieverkosto ja tekninen huolto. Alueen liikennemääriin asema-
kaavamuutoksella on jonkin verran vaikutusta, sillä kaava mahdollistaa liikeraken-
tamista. 

 
Talous 
Alueen kehittäminen edistää Ylläsjärven kylän kehittymistä ja lisää kunnan elinvoi-
maa. 
 
Terveys ja turvallisuus 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. Rakentami-
sessa on huomioitava radonkaasun pääsyn estäminen huoneilmaan. 
 

Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä  
Alueen rakentaminen ja toiminnot sopivat eri ikäisille väestöryhmille. 

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin. 

  
Muut vaikutukset 
Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 

 
4.6 Ympäristön häiriötekijät 

Asemakaavalla ei osoiteta ympäristön häiriöitä aiheuttavia toimintoja.  
 
 

4.6.1 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtakunnalliset  
alueidenkäyttötavoitteet 

 
Asemakaavamuutos 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen 
 

Edistetään koko maan monikeskuk-
sista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin 
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perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan 
eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien 
hyödyntämistä. Luodaan edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle sekä väestökehityksen edellyttä-
mälle riittävälle ja monipuoliselle asun-
totuotannolle. 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-
massa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdys-
kuntarakenteen eheyttä. 
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja 
vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. 
Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja jouk-
koliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- 
ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuu-
riympäristö sekä luonnonvarat 
 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-
gisten yhteyksien säilymistä.  
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 
 
Terveellinen ja turvallinen elinympä-
ristö 
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tul-
viin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuk-
siin. 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huo-
nosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaava mahdollistaa osaltaan Ylläsjärven 
kylän kehittymisen ja elinvoimaisena säily-
misen.  
 
Kaavalla mahdollistetaan liikerakentamista 
(päivittäistavarakauppa ja varastotoiminta) 
alueelle, mikä lisää alueen elinvoimaa ja 
helpottaa osaltaan alueen asukkaiden pit-
kiä välimatkoja eri palveluiden saavutta-
miseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asemakaavassa on huomioitu radon, poh-
javesialueelle sijoittuminen sekä huleve-
sien hallinta sekä niiden edellyttämät vaa-
timukset.  
 
Vireillä olevan yleiskaavan huomioiminen 
melun osalta…..? 
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4.6.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan 

 
Asemakaavalla edistetään maakuntakaavan toteuttamista. 

 
4.6.3 Kaavan suhde yleiskaavaan 

 
Laadittava asemakaava on työn alla olevan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen.  

 
 

5. ASEMAKAAVA-ALUEEN TOTEUTUS JA SEURANTA 
 

5.1 Toteuttaminen ja aloitus 
 

Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavan tultua voimaan. 
 

5.2 Toteutuksen seuranta 
 
Kaavan toteutusta valvoo kunnan rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpidelupien 
myöntämisen yhteydessä. 
 
 
 

Rovaniemellä 25.1.2023 
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