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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
  

1.1 Tunnistetiedot    
 

  

Kunta:    Kolari  

Kunnannosa:  401. kunnanosa, Kolarin kirkonkylä 

Kortteli:  korttelit 14 ja 14 a 

Kaava:   Asemakaavamuutos  

Kaavan laatija:  Jarmo Lokio, arkkitehti YKS 122  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu _-_.2021.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 
(MRA 30§) _._.2021 
Valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30 §) __.__-__.__.2021.  
Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 §) __.__-__.__.2021.  
Kunnanhallitus __.__.2021, §___   
Kunnanvaltuusto  __.__.2021, §___  
 
Asemakaavan selostus koskee 5.10.2021 päivättyä asemakaavakarttaa. 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Asemakaavamuutoksen laadinnan kohteena on noin 6,6842 hehtaarin alue Kolarin 
kunnan kirkonkylän alueella. Suunnittelualue on kunnan omistuksessa. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. © Kolarin kunta ja Karttatiimi Oy 2021 

 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Kolarin monitoimitalon asemakaavamuutos koskien kortteleita 14 ja 14 a sekä VL-, 
VU- ja LP-alueita.  

 
Kunnanhallitus on 25.5.2021 § 128 päättänyt käynnistää kunnan monitoimitalo-
hankkeen myötä asemakaavan muutoksen kortteleihin 14 ja 14 a kiinteistöille 273-
401-13-136, 273-401-13-194, 273-401-13-54, 273-401-13-138, 273-401-14-91, 
273-401-13-55 ja 273-401-14-47 sekä kiinteistön 273-401-65-49 VL-alueelle. Alu-
eelle esitetään rakennusalueen rajojen siirtoa sekä rakennusoikeuden nostoa. Uusi 

monitoimitalo on kooltaan n. 5 826 m² ja tämänhetkinen käytetty rakennusoikeus 

on n. 5700-5800 m². Osa nykyisestä rakennuksesta puretaan pois. Hankkeen lo-
pulliset tarkat rakennusoikeusmäärät tarkentuvat kaavoitustyön edetessä.  
 

 
1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 

 

1. Asemakaavan seurantalomake 

2. Asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset  

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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2. TIIVISTELMÄ    
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  
 
Kolarin kunnanhallitus on päättänyt 25.5.2021 § 128 asemakaavan muutoksen 
suorittamisesta 
Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta: 23.6.2021  
OAS:n nähtävilläolo 23.6.2021 ->  
Kuulutus asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta: xx.xx.2021.  
Asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo xx.xx. – xx.xx.2021  
Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: __.__.2021  
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo __.__. – __.__.2021  
Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus __.__.2021, §___   

Kunnanvaltuusto __.__.2021, §___  

 
2.2 Asemakaava 

 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kunnan monitoimitalo. Raken-
nusalueen rajaa siirretään länteen siten, että monitoimitalohanke voidaan luvittaa 
normaalilla rakennuslupamenettelyllä. Lisäksi korttelin rakennusoikeutta nostetaan 

vastaamaan tulevaa hanketta. Uusi monitoimitalo on kooltaan n. 5826 m² ja käy-

tetty rakennusoikeus on n. 5700-5800 m², josta osa puretaan uuden rakennuksen 
rakentumisen jälkeen pois. Koulualueelle varataan katuyhteys Veräjätieltä (n. ny-
kyisen VL-alueen ja korttelin 14 a rakennuspaikan 1 pohjoisosasta), joka toimii 
myös ns. mahdollisena pelastustienä.  
 

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 sijaitsee Kolarin kirkonkylän läpi kulkevan Jokijalantien va-
ressa. Edellä mainittuun tiehen suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan. 
Idässä alue rajautuu osittain yksityisomisteiseen kiinteistöön ja osittain Verä-
jätiehen, etelässä Pajatiehen, lounaisnurkassa puistoalueeseen ja lännessä 
Isopalontiehen. Alueen kaakkoispuolelle sijoittuu urheilukenttä. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Luonnonympäristöä ei suunnittelualu-
eella ole juurikaan jäljellä, vaan suunnittelualue on Jokijalantien varrella pääosin 
koivuvaltaista puistomaista hoidettua ympäristöä. Ainoastaan suunnittelualueen 
itäkulmassa sijaitseva toteutumaton rivitalotontti on luonnontilaista sekapuuval-
taista metsikköä. 
 
Luonnonmaantieteellisesti  Kolarin alue  sijaitsee  pohjoisboreaalisella  kasvillis-
vyöhykkeellä  ja Perä-Pohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, joka vaihettuu vähi-
tellen Metsä-Lappiin.  
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Maaperä 
 

Alueen maaperä on GTK:n aineiston perusteella hienoa hietaa. 

 

 
Kuva 2. Maaperä. GTK, Maanmittauslaitos, Esri Finland 10/2021. 

 

 

 
Kuva 3. Korkeusmalli. Maanmittauslaitos, Esri Finland 10/2021. 
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Uhanalaiset kasvilajit  

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

Maisema  

Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kirkonkylän pääväylän varrella, joten maisemaku-
valtaan alue on kyläympäristöä. 

Pinta- ja pohjavedet  

Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. 
   

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestö  

Suunnittelualue sijoittuu Kolarin kirkonkylän keskusta-alueelle Jokijalantien var-
teen.  

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Suunnittelualue sijoittuu Kolarin kirkonkylän ytimeen, jonka alueelle suuri osa kun-
nan palveluista, työpaikoista ja elinkeinotoiminnasta sijoittuu. 

Rakennuskanta  

Suunnittelualueella sijaitsee purettava koulurakennus. 

Kuva 4. Suunnittelualueen purettava kouluosa sijaitsee kuvassa vasemmalla. Jalakulkumerkin ta-
kana oleva erillinen koulurakennussiipi säilyy. Uusi monitoimitalo tulee sijoittumaan kuvan oikeaan 
reunaan. © Google Maps (kuva otettu 9/2011).  

Virkistyskäyttö  

Asemakaavamuutosalueen kaakkoispuolelle sijoittuu urheilukenttä. Urheilukentän 
alueelta lähtee talvisin hiihtolatureitti. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet  

Asemakaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.  
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Kiinteät muinaisjäännökset  

Asemakaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/63) perusteella 
suojeltavia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muinaisesineiden löytöpaikkoja.  

Liikenne  

Asemakaavan laajennus sijoittuu kirkonkylän pääväylän Jokijalantien varteen. 

Tekninen huolto 

Alue tukeutuu olemassa oleviin vesihuolto- ja sähköverkostoihin. 
 

 
3.1.4 Maanomistus 

 
Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa.  
 

 
Kuva 5. Suunnittelualueen kiinteistöjaotusta. © Kolarin kunta ja Karttatiimi Oy / Maanmittauslaitos 
2021 

 
3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Maakuntakaava 

 
Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taa-
jamatoimintojen alueella (A). Aivan sen lähialueelle on merkitty keskustatoimintojen 
alue (C) ja aluetta rajaa kantatie. Tunturi-Lapin maakuntakaavamuutoksen on Lapin 
Liiton liittovaltuusto hyväksynyt 25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvistanut 
23.6.2010. 
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Kuva 5. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta merkintöineen ja määräyksineen. Suunnittelualueen               
rajaus keltaisella. 

 

 

 
 

3.2.2  Yleiskaava  
 

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Tornion-Muonionjoen osayleiskaavan alu-
eella, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt v. 2012 ja kaava on saanut lainvoiman 
7.6.2013. Osayleiskaavassa suunnittelualue on merkitty yleisten rakennusten alu-
eeksi (Y). 
 

 



9 
 

 

Kuva 6. Ote Ylläksen osayleiskaavasta merkintöineen ja määräyksineen. Suunnittelualue rajattu 
punaisella. 

 
 

3.2.3 Asemakaava 
 

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa: Kirkonkylän asemakaava 20, joka on 
28.9.1998 hyväksytty, sekä Kirkonkylän asemakaava 20, joka on hyväksytty 
20.10.2010. Suunnittelualue on merkitty osittain yleisten rakennusten korttelialu-
eeksi (Y) ja osittain opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). 
Lisäksi alueelta löytyy LP-, VL- ja VU-alueet. 
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Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta ja määräyksistä. Suunnittelualue rajattu punaisella. 

 

 

 

 
 

 
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 

 

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa kunnan omistamille kiinteis-
töillä monitoimitalon rakentaminen kaikkine siihen liittyvine toimintoineen. 
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 25.5.2021 § 128 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 
✓ Neve Oy Rovaniemi 

 
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 
✓ Kolarin alanen paliskunta 
✓ Kolarin kirkonkylän kyläyhdistys 

 
4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletuloilmoitus on julkaistu 23.6.2021. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Osalliset  voivat  arvioida  kaavaratkaisujen  vaikutuksia  ja  lausua  kaa-
vasta  mielipiteensä valmisteluaineiston nähtävilläolon ja ehdotusvaiheen 
kuulemisen aikana.   
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 23.6.2021 alkaen. 
 

Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä xx.-xx.2021 (täydentyy myöhemmin). 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx.- xx.2021 (täydentyy myöhemmin). Valmistelu-
aineiston 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 tavoitteena on rakentaa alueelle monitoimitalo, joka mahdollistaa tilat päi-
väkodille, esiopetukselle, opetukselle (sisältäen myös lukion) ja liikuntasalille. 

 
   Kuva 8. Monitoimitalon asemapiirrosluonnos. © Kolarin kunta ja Avario 2021. 
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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 

 
Asemakaavan laadinnan suhdetta valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin on 
kuvattu tarkemmin kohdassa 5.3.2. 

 
Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
 
Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitse taa-
jamatoimintojen alueella (A). 

 
Yleiskaavan antamat lähtökohdat 

 
Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Tornion-Muonionjoen osayleiskaavan alu-
eella. Osayleiskaavassa suunnittelualue on merkitty yleisten rakennusten alueeksi 
(Y). 

 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Kaavatyöhön ei ole liittynyt vaihtoehtotarkastelua, koska kaavan tavoitteena on 
mahdollistaa monitoimitalon rakentuminen kunnan tavoitteiden mukaisesti, jolloin 
vaihtoehtoinen suunnittelu on ollut hyvin rajallista. Niinpä kaavamuutoksesta laa-
dittiin vain yksi luonnosvaihtoehto. 

 
Kuva 9. Asemakaavaluonnos 4.10.2021. 
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Kaavassa on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO), 
joka mahdollistaa monitoimitalon rakentamisen. Samalla korttelialueen rakennus-

oikeus on nostettu 11600 m²:iin.  
 
Lisäksi kaavamuutosalueelle on merkitty yleisten rakennusten korttelialue (Y), jolla 
sijaitsee kunnantalo. 
 
Monitoimitalon pysäköintialue on osoitettu YO-korttelialueen ja Pajatien väliselle 
alueelle. Pysäköintialueen viereen on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 
(VU), joka mahdollistaa urheilukentän rakentamisen. VU-alueen läpi Pajatieltä mo-
nitoimitalolle on osoitettu ajoyhteys. 
 
Alueen itäosaan sijoittuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kortte-
lialue (AR), jossa on yhteen kerrokseen osoitettu rakennusoikeutta yht. 1800 k-
m2. Korttelin pohjoisosaan on osoitettu katuyhteys (Raittikuja), joka toimii samalla 
myös tarvittaessa monitoimitalon pelastustienä. 
 

 
4.5.2 Vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

 
Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan liikenne- ja kunnallistekniseen verkostoon.  

 
Rakennettu ympäristö ja maisema 
Alueen rakentumisella kaavan toteutumisen myötä ei ole vähäistä suurempaa vai-
kutusta ympäristöön tai maisemaan, sillä suunnittelualueella sijaitsee nykyisellään 
koulurakennus.  
 
Luonto 
Asemakaava-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joten kaavalla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia luontoon.  

 
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueella on valmis tieverkosto ja tekninen huolto. Alueen liikennemääriin asema-
kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta. 

 
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. 

 
Talous 
Alueen kehittäminen edistää kokonaisuudessaan kunnan kehittymistä ja lisää kun-
nan elinvoimaa. 
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Terveys ja turvallisuus 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. Rakentami-
sessa on huomioitava radonkaasun pääsyn estäminen huoneilmaan. 

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Kaavalla on positiivisia vaikutuksia alueen sosiaalisiin oloihin, sillä sen myötä taa-
taan jatkuvuutta kunnan koulutustarjonnalle sekä muulle monitoimitalon mahdollis-
tamalle toiminnalle. 

  
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 alueidenkäyttöta-
voitteet 
 

Asemakaavamuutos 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen 
 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 
verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perus-
tuvaa 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.  
 
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. 
 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja 
palvelutoimintojen alueet sijoitetaan 

 
 
 
Kaavalla turvataan kunnan kehittymisen 
mahdollisuudet, kun se pystyy tarjoamaan 
uudet laadukkaat tilat opiskeluun, liikkumi-
seen ja muuhun yhteistoimintaan. Monitoi-
mitalon rakentuminen lisää kunnan veto-
voimaisuutta. 
 
 
 
 
 
Monitoimitalo sijaitsee Kolarin kirkonkylän 
keskustassa tiivistäen sen yhdyskuntara-
kennetta. 
 
 
 
Monitoimitalon mahdollistaminen kirkonky-
län alueelle mahdollistaa kävelyn ja pyö-
räilyn suosimisen, niin hyvin kuin se 
isossa Lapin kunnassa on mahdollista. 
Yleisesti palvelujen osoittaminen kirkonky-
lälle yhteen paikkaan edesauttaa niiden 
helppoa saavutettavuutta. 
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4.6.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan 
 

Asemakaavalla edistetään maakuntakaavan toteuttamista. 
 

4.6.3 Kaavan suhde yleiskaavaan 
 

Laadittava asemakaava on 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. 
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siten, että ne ovat joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin 
saavutettavissa. 


