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KOLARIN KUNTA, 2. KUNNANOSA 
  
Äkäslompolon asemakaavan laajennus Kaupinjärventien 
varren kiinteistölle 273-402-1-192 

 
Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana (23.6.-30.7.2021) saapunut 
lausunto (1 kpl) ja vastine siihen. 
 
 
1. Lapin ELY-keskus Kaavanlaatijan vastine 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 24 §:n mukaan alueiden käytön 
suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetäänniiden toteut-
tamista. 
Kyseessä olevan asemakaavan laajennuksen suunnittelun lähtökoh-
daksi tulisi ottaa VAT. Kaavoitustyön yhteydessä tulee tunnistaa ky-
seistä suunnittelualuetta koskevat VAT ja tuoda vaikutusten arvioin-
nin yhteydessä esiin, miten asemakaavan laajennuksella edistetään 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 
Äkäslompolon alueella on asemakaavoissa huomioitu alueella maa-
perässä esiintyvä radon. Asemakaavan laajennuksen osalta mahdol-
linen radon tulisi selvittää ja/ tai peruste kaavamääräykselle tulisi 
käydä ilmi kaavaselostuksesta. Tämä liittyy osaltaan myös VAT koh-
taan 3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 
 
Vaikutusten arviointi, vaihtoehtotarkastelu ja yleiskaavan oh-
jausvaikutus 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n mukaan kaavan tulee pe-
rustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja 
sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia sel-
vitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa 

laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, 
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaa-
valla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
ELY-keskus pitää hyvänä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
sa on tunnistettu vaihtoehtotarkastelu. Kuitenkaan nyt kyseessä ole-
va asemakaavaluonnos ei sisällä tosiasiallista MRL:n 9.2 §:ssa mai-
nittua vaihtoehtotarkastelua. 
Kaavaselostusluonnoksessa on tuotu esille voimassa olevan oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan mukainen aluetehokkuus (0,03–0,05), mutta 
nyt kyseessä olevan asemakaavan laajennuksen suhdetta yleiskaa-
vaan aluetehokkuuden osalta ei ole tuotu esille. 
 
 

 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radon on selvitetty ja huomioitu 
kaavaselostuksessa ja -kartassa 
perusteluineen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alueen suhteellisen pienen 
koon ja voimassa olevan osayleis-
kaavan määrittämien maankäyttölin-
jausten ja alueen topografisten omi-
naisuuksien vuoksi ei muita vaihto-
ehtoja 0-vaihtoehdon lisäksi ollut 
realistista tutkia ja verrata.  
 
Kaava-alueen aluetehokkuudeksi 
muodostuu e=0.03, mikä on lisätty 
selostuksen kappaleeseen 5.1.1 Mi-
toitus. 
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Luontoympäristö  
Kaavoituksen kohteena olevalla alueella ei sijaitse valtioneuvoston 
hyväksymiä luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita eikä perustet-
tuja luonnonsuojelualueita. 
Alueella ei Hertta-rekisterin Eliöt-tietokannan mukaan (SYKE) ole 
luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla koko maassa rauhoitettujen kasvi-
lajien, 46 §:n uhanalaisten lajien tai 47 §:n erityisesti suojeltavien la-
jien esiintymiä ja eläinten havaintopaikkoja, eikä luontodirektiivin liit-
teiden II ja IV mukaisten lajien esiintymiä ja eläinten havaintopaik-
koja. 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavoitettavalle alueelle ei ole 
tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä. 
 
Pohjavesi  
Suunnittelualue sijoittuu Kaupinjärven (12273118) vedenhankintaa 
varten tärkeälle (1-luokka) pohjavesialueelle. Pohjavesialue on kaa-
vaselostuksessa kuvattu suppeasti. 
ELY-keskus katsoo, että luokitellulle pohjavesialueelle kaavoitettaes-
sa tulee selvittää rakentamisen vaikutukset pohjaveden määrään ja 
laatuun. Kaavaselostusta tulee siten täydentää tiedoilla alueen poh-
javesiolosuhteista (mm. maaperän laatu ja pohjaveden pinnankor-
keus) sekä arvioida, onko rakentaminen alueelle ylipäätään mahdol-
lista. Asemakaavassa pohjaveden turvaamiseksi on annettu kaava-
määräyksiä, joiden mukaan muun muassa energiakaivojen sijoittami-
nen, pohjavedelle vaarallisten kemikaalien varastointi ja jätevesien 
imeyttäminen maaperään on alueella kielletty. Itse kaavassa ei kui-
tenkaan ole mainintaa siitä, että kaava-alue sijoittuu kokonaisuudes-
saan vedenhankintaa varten tärkeälle (1-luokka) pohjavesialueelle. 
ELY-keskus toteaa, että edellä mainitut kaavamääräykset ovat hyviä 
ja tarpeellisia, mutta pelkästään kaavamääräysten antaminen ei pois-
ta MRL 9 §:n mukaista selvitysvelvollisuutta kaavoituksen vaikutuk-
sista. Mikäli esimerkiksi maaperäolosuhteita ja pohjaveden korkeutta 
ei alueella tunneta, ei ole varmuutta siitä, onko rakentaminen mah-
dollista ilman, että pohjaveden määrään ja laatuun kohdistuu 
vaikutuksia. 
Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että kaava on toteuttamiskel-
voton, jos rakentaminen ja kaavamääräykset ovat ristiriidassa kes-
kenään. 
Lisäksi ELY-keskus kiinnittää huomiota kaavamääräykseen 16, jonka 
mukaan rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta 
pohjaveden korkeuteen. ELY-keskus suosittelee, että kaavamää-
räyksessä käytettäisiin korkeuden sijaan muotoa pohjaveden mää-
rään ja laatuun. Kaavamääräykseen olisi myös hyvä sisällyttää tieto 

siitä, että pohjavesialueella rakentamista voivat rajoittaa vesilaki ja 
ympäristönsuojelulaki. 
 
Hulevesien huomioiminen 
Hulevesien hallinnasta säädetään pääosin maankäyttö- ja rakennus-
laissa, johon lisättiin vuonna 2014 uusi luku 13a hulevesiä koskevista 
erityisistä säännöksistä (103 a-o §:t). Lainsäädännön tarkoituksena 
on muun muassa vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista 
aiheutuvia vahinkoja sekä edistää tulviin varautumista. Tämä on hu-
omioitu myös VAT:ssa (3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö). 
Asemakaavamääräyksillä voidaan asettaa vaatimuksia hulevesien 
hallinnasta – esimerkiksi viivyttämisestä, imeyttämisestä tai käsitte-
lystä niiden puhdistamiseksi – tontti-, liikenne- ja viheralueilla. Hule-
vesien hallinnasta voidaan esittää korttelia ja yleisiä alueita koskevia 

yleismääräyksiä ja kaavakartassa voidaan osoittaa ohjeellisia paik-
koja esimerkiksi hulevesien käsittely- tai viivytysalueille. 

 
Todetaan. 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
Kaavaselostusta on täydennetty 
maaperän laadun ja pohjaveden-
pinnan osalta ja sen pohjalta arvioitu  
 
 
 
 
 
 
Kaavamääräyksiä on täydennetty 
tärkeän pohjavesimaininnan osalta. 
 
 
Maaperän laatu ja pohjaveden 
korkeustaso on selvitetty Tunturi-
Lapin Vesi Oy:ltä ja täydennetty 
selostukseen sekä annettu määräys 
alimman perustamistason osalta. 
 
  
 
 
 
Kaavamääräystä on korjattu Lapin 
ELY-keskuksen esittämällä tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todetaan. 
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Hulevesirakenteille tarvittavat tilavaraukset määritellään asemakaa-
voituksen yhteydessä tehtävän erillisen suunnitelman perusteella. 
Kaavassa on varattava riittävä tila menetelmien – esimerkiksi imey-
tyksen ja maaperäsuodatuksen – tarvitsemalle tilapäiselle lammikoi-
tumiselle. 
ELY-keskus pyytää Kolarin kuntaa myös huomioimaan, että kunta 
vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. 
 
Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-) kohteet 
Suunnitellun asemakaavan laajennuksen alueelle ei sijoitu MATTIk-
ohteita, eikä PIMA-asioista ole lausuttavaa tähän kaavaan. 

 
 
 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
Todetaan. 

 
 
Rovaniemellä 19.1.2022 

 

 

 
Jarmo Lokio 
arkkitehti YKS 122 


