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KOLARIN KUNTA, 2. KUNNANOSA 
Ylläsjärven latukahvilan asemakaavamuutos koskien kiinteis-
töjä 273-402-15-72 (kortteli 6) ja 273-402-15-102. 

Valmisteluvaiheen lausunnot (2 kpl ) sekä vastineet. 

 
1. Lapin ELY-keskuksen lausunto Kaavanlaatijan vastine 

  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Kaavaselostusluonnoksessa on tuotu esille VAT vain osittain. Kyseessä 
olevan asemakaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdaksi tulisi ottaa 
VAT. Kaavoitustyön yhteydessä tulee tunnistaa kyseistä suunnittelualuet-
ta koskevat VAT ja tuoda vaikutusten arvioinnin yhteydessä esiin, miten 
asemakaavan muutoksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden toteutumista. 
Ylläsjärven alueella on asemakaavoissa huomioitu alueella maaperässä 
esiintyvä radon. Asemakaavan laajennuksen osalta mahdollinen radon 
tulisi selvittää ja/ tai peruste kaavamääräykselle tulisi käydä ilmi kaavase-
lostuksesta. Tämä, kuten myös hulevesien käsittely liittyvät osaltaan 
myös VAT kohtaan 3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 
 
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. 
Valmisteluvaiheen aineistossa ei ole esitetty vaihtoehtotarkastelua. 
 
Radon 
Radonin osalta on kaavaluonnoksessa annettu koko asemakaavaa kos-
keva määräys. Kaavaselostusluonnoksessa ei ole tuotu esille mihin edellä 
mainittu radonia koskeva kaavamääräys perustuu.  
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-
donpitoisuuden viitearvot ja mittaaminen sekä 21 §:ssä uuden rakennuk-
sen radonpitoisuuden viitearvo. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksessa 
1009/2017 säädetään uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaih-
dosta. 
 
Liikenne ja moottorikelkkailu 
Kaavan yhtenä osana on latukahvilan suunnittelu alueelle. Moottorikelk-
kailijoiden kulku uudelle latukahvilalle tulisi suunnitella siten, ettei tarvitsisi 
ylittää eikä käyttää maanteitä. 
 

 
 
Kaavaselostusta tarkistetaan valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden osalta. 
 
 
 
 
 
Kaavaselostusta tarkennetaan mahdolli-
sen radonin osalta. 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavamuutoksen laajuus ja vaikuttavuus 
huomioiden kaavamuutokselle ei ole löy-
detty toista tarkoituksenmukaista ja koko-
naistaloudellisesti järkevää vaihtoehtoa. 
 

Kaavaselostusta tarkennetaan mahdolli-
sen radonin osalta. 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Hankkeeseen ryhtyvät neuvottelevat naa-
purimaanomistajan kanssa luvasta laa-
jentaa kylältä tulevaa latuaumaa sen ver-
ran että kelkat pääsisivät kelkkareitiltä 
pistona kahvilalle. Kyseessä on noin 
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Asemakaavan muutosalue sijoittuu Rantasaarentien varteen, joka liittyy 
kummastakin päästä valtion ylläpitämään maantiehen 19807. Maantie 
liittyy noin 75 metrin päässä kantatiehen 80 Kolari-Sodankylä. Rantasaa-
rentien kohdalla ei ole sattunut onnettomuuksia, kvl on 128 ajoneuvoa/vrk 
ja nopeusrajoitus 60 km/h. Kt 80 Jauhojärventien risteyksessä on tapah-
tunut yksi suistumisonnettomuus, kvl on 1045 ajoneuvoa/vrk ja nopeusra-
joitus 50 km/h. Edellä kuvatun perusteella asemakaavamuutoksesta ei ole 
lausuttavaa liikenneturvallisuuden näkökannalta. 
 
Luontoympäristö 
ELY-keskus toteaa, että kaavoitettavan alueen luonnonympäristön nykyti-
lan kuvaus ja vaikutukset luonnonarvoihin on kuvattu riittävällä tavalla. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
ELY-keskus pyytää Kolarin kuntaa huomioimaan, että suunnittelualue si-
joittuu maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön välittömään lähei-
syyteen. 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavamuutoksen mahdollistaman 
kaksikerroksisen rakentamisen vaikutuksia Ylläsjärven rantavyöhykkeellä 
tulee arvioida suhteessa kylä- ja maisemakuvaan, läheinen maakunnallis-
esti arvokas kulttuuriympäristö huomioiden. Lisäksi rakentaminen tulee 
sopeuttaa kylä- ja maisemakuvaan tarvittaessa kaavamääräyksin. 
 
Kaavamerkinnät  
Kaavaluonnoksessa ei ole merkitty kulkuyhteyttä venevalkamalle (LV). 
Kaava-asiakirjoissa ei myöskään ole mainintaa, miten ja mistä venevalka-
maan on tarkoitus kulkea. 
 

200m matka rannan suuntaisesti ladun 
vieressä, josta ei ole tarvetta teiden ylityk-
sille. 
 
 

   

 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
Kaksikerroksisella rakentamisella ei ole 
vähäistä suurempia vaikutuksia Ylläsjär-
ven rantavyöhykkeellä kylä- ja maisema-
kuvaan, sillä rakennuspaikkojen ja Ylläs-
järven väliin jää keskimäärin yli 30 m le-
veä suojapuustovyöhyke (MY, maa- ja 
metsätalousalue, jolla on erityisiä ympä-
ristöarvoja). 
 
Kaavamateriaalia korjataan kulkuyhtey-
den osalta.  

2. Lapin liitto Kaavanlaatijan vastine 

Lapin liitolla ei ole lausuttavaa Ylläsjärven asemakaavamuutoksen valmis-
teluvaiheesta koskien tiloja 273-402-15-72 ja 273-402-15-102. 

Todetaan. 
 

 

 

 

 

Rovaniemellä 10.9.2021 
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