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KOLARIN KUNTA, 2. KUNNANOSA 
Kolarin Monitoimitalon asemakaavamuutos koskien kortteleita 
14 ja 14 A sekä VL-, VU- ja LP-alueita. 

Valmisteluvaiheen lausunnot (4 kpl) ja mielipide (1 kpl) sekä vastineet. 
Lausunnot 

1. Lapin ELY-keskuksen lausunto Kaavanlaatijan vastine 

  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaavaselostusluonnoksessa on tunnistettu kyseistä kaavamuutosta 
koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä arvioitu kaavan 
suhdetta kyseisiin tavoitteisiin. 
 
Vaikutusten arviointi ja vaihtoehtotarkastelu 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan hu-
omioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellis-
essa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko 
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuk-
sia. 
Valmisteluaineistossa ei ole esitetty vaihtoehtotarkastelua, joka on kaava-
selostusluonnoksessa perusteltu vaihtoehtoisen suunnittelun rajallisuudel-
la, sillä kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa monitoimitalon ra-
kentuminen kunnan tavoitteiden mukaisesti. 
 
Kulttuuriympäristö 
Suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkit-
täviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Lausuttavan aineiston perusteella 
asemakaavamuutoksella ei ole heikentäviä vaikutuksia kulttuuriympäris-
töön. 
 
Vesihuolto 
Asemakaavamuutosalue sijaitsee kokonaisuudessaan vesihuoltolaitoksen 
vesijohdon ja viemärin toiminta-alueella, joten alueelle rakennettavat ki-
inteistöt on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. 
 
Radon 
Kolarin kunnan alueella on asemakaavoissa huomioitu alueella maape-
rässä esiintyvä radon. Kaavaselostusluonnoksen mukaan rakentamisessa 
on huomioitava radonkaasun pääsyn estäminen huoneilmaan. ELY-kes-
kus toteaa, että asemakaavamuutoksen osalta mahdollinen radon tulisi 
selvittää ja antaa tarvittaessa myös kaavamääräyksiä siihen liittyen, jotta 
radon voidaan huomioida rakennuslupamenettelyssä. 
ELY-keskus pyytää Kolarin kuntaa huomioimaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksen ionisoivasta säteilystä (1044/2018), jonka 6 luvussa on 
käsitelty luonnonsäteilyä. Edellä mainitun asetuksen 19 §:ssä on säädetty 
raja-arvot työpaikan radonpitoisuuden viitearvo ja työperäistä altistusta 
koskeva viitearvo radonille. 20 §:ssä asunnon ja muun oleskelutilan ra-

 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavan laadinta perustuu uuden monitoi-
mitalon rakentamisen mahdollistamiseen 
kunnan tavoitteiden mukaisesti. Toinen 
vaihtoehto on, että sitä ei mahdollisteta. 
 
 
Todetaan. 
 

 

 

 

 

Todetaan. 

 

 

 

 

Kaavaselostusta tarkennetaan mahdolli-
sen radonin osalta. 
 
Selvityksen perusteella kaavamuutosalu-
eelle ei tarvita radonin estämisen osalta 
erillisiä kaavamääräyksiä. 
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donpitoisuuden viitearvot ja mittaaminen sekä 21 §:ssä uuden rakennuk-
sen radonpitoisuuden viitearvo. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksessa 
1009/2017 säädetään uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaih-
dosta. 
 
Hulevesien huomioiminen 
Asemakaavamääräyksissä on asianmukaisesti määrätty hulevesien käsit-
telystä. 
Hulevesien osalta ELY-keskus vielä toteaa, että ELY-keskus suhtautuu 
pääsääntöisesti kielteisesti hulevesien johtamiseen maantien sivuojaan 
tai hulevesijärjestelmään sekä asemakaava-alueilla että asemakaava-alu-
eiden ulkopuolella. MRL 103 e §:ssä on todettu, että kiinteistön omistaja 
tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta ja omistajalla on en-
sisijaisesti velvollisuus hoitaa sade- ja sulamisvedet omalla kiinteistöllä. 
Asemakaava-alueella kunnan tulisi ensisijaisesti järjestää alueensa kun-
nallistekniikka ja siihen liittyvät puhdistettujen jätevesien ja hulevesien 
johtaminen hulevesiverkostoon. 
Mikäli kunnan ympäristöviranomainen tekee myönteisen päätöksen hule-
vesien johtamiseen maantien 943 sivuojaan, tulee putken sijoittamiselle 
tiealueelle ja työskentelylle hakea työlupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 
Mikäli hulevesien johtamisesta maantien sivuojaan aiheuttaa haittaa 
maantien kunnossapidolle tai tien rakenteille, on hakija velvollinen kustan-
nuksellaan poistamaan aiheutuneen haitan. ELYkeskus ei vastaa maan-
tien hoito- ja ylläpitotöiden aiheuttamista vahingoista purkukohdalle 
tiealueella. Mikäli maantietä parannetaan tai alue tarvitaan tienpitotarkoi-
tukseen, tulee hakijan siirtää purkukohta kustannuksellaan uudelleen 
määriteltävään paikkaan, jos Lapin ELYkeskus katsoo sen tarpeelliseksi. 
Työluvassa määritellään tarvittavat ohjeet ja ehdot tarkemmin. 
Mikäli Kolarin kunta sijoittaisi maantien tiealueelle putkia ja laitteita, tulee 
kunnan hakea sijoituslupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta joko sähköisellä 
hakemuslomakkeella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoit-
teeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere. 
 
Liittymät ja liikennemelu 
Kaavaluonnoksessa osoitettujen nelihaaraliittymien käyttöön tulee suhtau-
tua pidättyväisesti, etenkin jos liittyvän tien liikennemäärät ovat suuria. 
Nelihaaraliittymien onnettomuusaste on selvästi suurempi kuin kolmihaar-
aliittymän. 
Kuntaliiton ja Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) välisen vuonna 2010 
tehdyn sopimuksen mukaan "Jos kunta kaavoittaa olemassa olevan tien 
läheisyyteen sellaista toimintaa, joka tarvitsee melusuojausta, vastaa 
kunta meluntorjunnan kustannuksista." 
 
Maantien suoja-alue ja työlupa maantiellä työskentelyyn 
Maantien suoja-alue ulottuu kaava-alueeseen rajoittuvan maantien 943 
kyseisellä tieosalla 20 metrin etäisyydelle maantien keskiviivasta tai lä-
himmän ajoradan keskiviivasta mitattuna. Suoja-alue on varattu ensisi-
jaisesti liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tienpidollisiin tarkoituksiin, 
eikä rakennusta saa pitää maantien suoja-alueella (laki liikennejärjestel-
mästä ja maanteistä 44 §). 
Maantien suoja- tai näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa 
taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua 
vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. 
Kaavaehdotuksessa tulee kaavamerkinnöin varmistaa, että kaikki edellä 
todettu rakentaminen sijoitetaan maantien suoja-alueen ulkopuolelle. 
Maantielain 42 §:n edellyttämä lupa tiealueella työskentelyyn tulee hakea 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
Todetaan. 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
Kaavaluonnoksessa ei ole osoitettu uusia 
nelihaaraliittymiä vaan voimassa olevaan 
kaavaan ei näiltä osin ole ollut tarpeen 
tehdä muutoksia.  
 
Todetaan. 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
Todetaan. 
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Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavaluonnoksessa rakennusoikeutta on kuvattu kahdella eri tavalla: 
osoittamalla rakennusoikeus tehokkuusluvulla e sekä osoittamalla ra-
kennusoikeus suoraan kerrosalaneliömetrejä kuvaalla luvulla. ELY-kes-
kus toteaa, että kaavakartan selkeyden ja luettavuuden vuoksi olisi hyvä, 
jos rakennusoikeus kuvattaisiin kaava-alueella yhdenmukaisesti käyt-
tämällä merkintänä kerrosalaneliömetrejä osoittavaa lukua. 
Lisäksi ELY-keskus pyytää tarkentamaan kaavakartalle erillispientalojen 
korttelialueen (AO) osalta, onko kyseessä korttelin 14 rakennuspaikka 3 
vai erillinen numeroitu korttelialue.  
 

Rakennusoikeuden esittämistapa tehok-
kuusluvulla e korttelin 14 Y- ja AO-tont-
tien osalta on esittämistavaltaan sama 
kuin muualla kyläkeskuksessa. Sama ti-
lanne on myös korttelin 14 YO-tontin 
osalta: rakennusoikeuden määrä on ny-
kyisessäkin kaavassa esitetty kerrosala-
neliömetreinä. Kunta ei näe tarvetta 
muuttaa olevaa tilannetta. 
Kyseessä on korttelin 14 rakennuspaikka 
5, mikä on korjattu kaavakarttaan.  

2. Lapin liitto Kaavanlaatijan vastine 

Lapin liitolla ei ole lausuttavaa Kolarin kirkonkylän asemakaa-
vamuutoksesta koskien kortteleita 14 ja 14a, sekä VL-,VU- ja LP-alueita 

Todetaan. 
 

3. Tornionlaakson museo Kaavanlaatijan vastine 

 
 

Kaavaselostusta on täydennetty olevan 
rakennuskannan ja siihen kohdistuvien 
vaikutusten osalta tarkoituksenmukaises-
sa laajuudessa asemakaavan sisältövaa-
timusten mukaisesti.  
 

4. Kolarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Kaavanlaatijan vastine 

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole huomauttamista laajennuse-
hdotuksesta. 

Todetaan. 
 

 

Mielipide 

1. Yksityishenkilö Kaavanlaatijan vastine 

Kirkonkylän asemakaavan muutos koskien kortteleita 14 ja 14a on valm-
isteluvaiheen kuulemismenettely onmeneillään ja alueen maanomistajilla 
on 21.10.2021 päivätyn kuulutuksen mukaan mahdollisuus esittää kirjal-
linenmielipide kaavamuutoksesta 26.11.2021 mennessä. Omistan oma-
kotitalon korttelissa 110 tontilla 1. 
Kaavaselostuksen, joka on päivätty 5.10.2021, mukaan alueella on valmis 
tieverkosto ja tekninen huolto. Alueenliikennemääriin asemakaavan muu-
toksella ei ole merkittävää vaikutusta ja asemakaavalla ei osoiteta ympä-
ristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. Monitoimitalon mahdollistaminen kir-
konkylän alueelle mahdollistaa kävelyn ja pyöräilyn suosimisen. Laadit-
tava asemakaava on osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. 
Korttelin 14 tontti n:o 2 pinta-ala on noin 21.320 m2 ja voimassa olevassa 
kaava rakennusoikeus on 6.500 ka-m2 eli tonttitehokkuus on 30,5 % ton-
tin pinta-alasta ja kaavamuutosehdotuksessa rakennusoikeus on 11.600 

Todetaan. 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
Ehdotusvaiheeseen rakennusoikeus on 
tarkistettu 12500 k-m2:een. 
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ka-m2 eli 54,4%. Nykyisessä kaavassa ja kaavamuutoksessa on Pajatien 
puoleisen LP paikan pinta-ala noin 1.800 m2. 
Korttelin 14 tontille 2 on tarkoitus sijoittaa monitoimitalo, johon tulisi kir-
konkylän päiväkoti, lukio, yhtenäiskoulu (luokat0-9), keskuskeittiö ja ns. 
vielä määrittelemättömät tilat (nykyinen alakoulu).  
Selvitykseni mukaan nykyisellään edellä mainituissa tiloissa on henkilö-
kuntaa tällä hetkellä yhteensä 73 kpl(keskuskeittiö/siivoushenkilöstö 19 
kpl, päiväkoti 13 lukio/yhtenäiskoulu 41 kpl). Kaavamuutoksessa esite-
tään, että kaavassa merkityllä ainoalla LP alueella tulisi olla 1 ap/1,5 hen-
kilökuntaan kuuluvaa eli autopaikkoja tulisi tämän laskun mukaan olla 
nykyisen henkilökunnan mukaan noin 49 kpl. Nykyisellään alueella on 
lämmitettäviä autopaikkoja34 kpl. 
LP alue on nykyiselläänkin erittäin ongelmallinen ja ruuhkainen kun ote-
taan huomioon, että alueella liikkuvathenkilökunnan autojen lisäksi kes-
kuskeittiön ruokakuljetusautot, jäteautot (molokit), ruokatarvikkeiden kul-
jetukset(rekat ym.), kiinteistönhoidon henkilökunta ja oppilaat, jotka kul-
kevat alueen omakoti- ja vuokrataloista Pajatien kauttanykyisille koulu-
rakennuksille. Pajatien normaali liikennemäärä on myös päivisin erittäin 
suuri, Pajatiellä ei ole olemassa jalkakäytävää ja se on erittäin kapea. 
Lisäksi Pajatien itä päähän on sijoitettu nykyisellään alakoulunoppilaiden 
vanhemmille mahdollisuus autojen pysäköintiin Pajatien eteläpuolelle jä-
ähallin parkkialueelle. Paikka on liikenteellisesti erittäin vaarallinen, koska 
lapset tulevat koululta juoksujalkaa (aita näköesteensä Pajatieltä katsottu-
na) ja osa vanhemmista pysäköi autonsa myös Pajatielle. 
Mielestäni monitoimitalon suunnittelussa ja kaavamuutoksessa tulisi huo-
mioida, että päiväkodin lapsille, alakoulu jayläkoulu/lukio oppilaille tulisi 
omat välituntipihat ja eri kohteiden henkilökunnalle/oppilaiden ja lasten 
vanhemmille omat yleiset pysäköintialueet esim. nykyisessä kaavassa 
pysäköintialue Jokijalantien puoleisessa osassa, poistettu kaavamuutok-
sessa, sekä uusi LP alue Veräjätien puoleiselle osalle. Nykyinen pysä-
köintialue jäähallin puolelta tulee poistaa sen vaarallisuuden vuoksi. 
Käsittääkseni kortteli 14a (AR-alue) on kunnan omistamaa aluetta ja 
7.6.2013 voimaan tulleessa yleiskaavassa tontti on merkitty yleisten ra-
kennusten alueeksi, joten se voitaisiin kaavamuutoksessa liittää korttelin 
14 tonttiin 2, jolloin sen yhteispinta-alaksi tulisi noin 29.570 m2 ja 11600 
ka-m2:n mukaan tonttitehokkuus olisi ainoastaan 39,2 %. 
Kaavamuutoksen selvittelyn vuoksi olisi hyvä, että kaavaehdotus olisi 
nähtävissä kunnan verkossa mittakaavassa esim 1:2000 ja kaava-asiaki-
rjoissa olisi myös mukana voimassa oleva kaava. 

 
 
Todetaan. 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavamuutoksessa on mahdollistettu 
omat välituntipihat ja omien yleisten 
pysäköintialueiden toteuttaminen eri 
kohderyhmille. 
 
 
Pajatien puoleista LP-aluetta ei voi pois-
taa liikenteellisistä ja toiminnallisista 
syistä. 
 
 
 
Kaavakartta on laadittu mittakaavaan 
1:2000 ja kaavaselostuksessa on voi-
massa olevasta kaavasta kuvaote. 

 

 

Rovaniemellä 25.3.2022 

 

 

Jarmo Lokio 
arkkitehti YKS 122 


