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1.                PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  
  

1.1                Tunnistetiedot  
  

Kolarin kunnan, Ylläsjärven asemakaavan laajennus, kortteli 80. 
Kunnanosa: 2  

      
    Asemakaavan laajennuksella muodostuu kortteli 80 

Kaavanlaatijat:  Tapani Honkanen, maanmitt.tekn. YKS-282 ja Martti Pörhölä, ins.  
  

Hyväksymiset:   
・ Kunnanvaltuusto hyväksynyt  xxx  

  
       1.2  Kaava-alueen sijainti  
  

Asemakaavan muutosalue -alue sijaitsee Ylläsjärven kylän keskusta-alueella   
(kuva 1).     

 

Kuva 1. Asemakaavan laajennusalue. 

 

Kolarin kunnan, Ylläsjärven asemakaavan laajennus. Kunnanosa: 2   

Asemakaan laajennus käsittää Ylläsjärven kylän keskustassa olevan, Kurtakkoon 
menevän tien varressa olevan Kolarin kunnan omistaman alueen. 

Asemakaavalla muodostuu kortteli 80.     
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2.   TIIVISTELMÄ 

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
     Suunnittelukohde ja sijainti 
 

.Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa alueelle rakennuspaikkoja   
erillispientaloille sekä rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille. 
 
Asemakaavan laatimisen vireilletulosta on kunta kuuluttanut 06.05.2p021, jolloin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 13.05.-14.p06.2021 väliseksi 
ajaksi. 
Asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville  xxx 2021 . 
Asemaakaan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville xxx 2021. 

 
3     LÄHTÖKOHDAT 

 
Selvitys suunnittelualueen oloista 

         
       3.1  Rakennettu ympäristö 

 
Kaavoitettava alue on metsätalousmaana käytettyä aluetta  kylän keskustassa. Alueella 
ei ole yleiskaavoituksen yhteydessä esille tullut tai muuten tiedossa olevia suojeltavia 
luontoarvoja eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Pienialaisen kaavoituksen perustaksi ei 
katsota tarpeelliseksi tehdä erityisiä selvityksiä, jos kaavan valmistelun aikana 
maastokäynneillä tai valmisteluvaiheessa saatavan palautteen perusteella selvitykset 
eivät osoittaudu tarpeellisiksi.    

   
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa kaavoitettava alue asuinpientalojen 
alueeksi (rivitaloja ja omakotitaloja) vastaamaan kylässä olevaan pysyvien asuntojen 
rakennuspaikkojen tarpeeseen.   

 
      4      Suunnittelutilanne 
 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tällä hetkellä 
voimassaolevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.  

  
Tätä asemakaavoitusta, jolla laajennetaan Ylläsjärven kylätaajaman asemakaavaa, 
koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:  
  
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Terveellinen ja turvallinen ympäristö 
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Niitä edistetään: 
 
Osoittamalla uutta rakennusoikeutta olemassa olevan asuinrakentamisen yhteyteen,           
alueelle, josta on hyvät yhteydet ajoneuvo- jaa kevyelle liikenteelle 

 
 

Maakuntakaava  
  
Kolari kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen.   
Asemakaavoitettava alue kuuluu maakuntakaavassa laajaan matkailupalveluiden 
alueeseen (RM 1406). Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät matkailu- ja lomakeskukset ja lomakylät niihin kuuluvine virkistysalueineen ja 
keskustatoimintojen kohteeseen (c) Ylläsjärvi (kuva 2)  

  

   
     
  Kuva 2. Ote Tunturi-Lapin maaukuntakaavasta  
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Yleiskaava  
  
Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläksen yleiskaavan muutoksen 27.2.2008. 
Asemakaavoitettava alue sijoittuu yleiskaavan AT-alueelle (kuva 3). 

 
         
    
    
Kuva 3.   Ote Ylläksen yleiskaavasta  
  
AT  Kyläalue Määräys::  

  
  
Asemakaava  
  
Asemakaavoitettava alue sijoittuu kortteliin 62 ja Jänkänpaikantie väliselle alueelle, 
Ylläsjärvi – Kurtakko maantien varressa. (kuva 1). 
 
Pohjakartta 
 
Ylläsjärven uusi kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 8.7.2009. 
   

                 Maanomistus 
 
             Asemakaavan laajennusalue on Kolarin kunnan omistuksessa. 
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   4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET  
  
    4.1  Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet   

Kolarin kunta käynnisti asemakaan laatimisen, tavoitteena muodostaa kunnan 
omistamalle alueelle, Ylläsjärvelle rakennuspaikkoja pysyvää asutusta varten. 

  
4.2  Osallistuminen ja yhteistyö  
  

Asemakaavan selostuksen liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 2), jossa 
on esitetty kaavoituksessa noudatettavasta osallistumisesta ja yhteistyöstä.  

  
4.3              Vireilletulo  
  

Asemakaavan vireille tulosta kunta on ilmoittanut kuulutuksella 06.05.2021               
jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti nähtäville (ks.  
2.1).  

  
4.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
  

Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 päivänä 
joulukuuta 2017. Ne tulivat voimaan 1.4.2018.  
  
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen osaan:  
  
 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
 Tehokas liikennejärjestelmä  
 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
  
Asemakaavaan muutoksella edistetään Ylläsjärven kylän kehittymistä hyödyntämällä ja 
tiivistämällä nykyisiä rakenteita.  
   

5                 ASEMAKAAVALUONNOS  
  
5.1  Kaavan kuvaus  

 Asemakaavaa on laajennettu Ylläsjärven asemakaava-alueen lounaisosan, viereisen 
korttelin  62 alueelle.  

  Asemakaavaluonnoksen mukaan korttelin 80 alueelle voi rakentaa erillispientaloja ja 
rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia.  Korttelin 80 alue on esitetty jaettavaksi 
neljäksi rakennuspaikaksi, joiden rakennusoikeus on yhteensä 1600 k-m2. Ylläksen 
yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on osoitettu kylä alueeksi (AT), jolle saa 
sijoittaa pientalovaltaista asumista, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työtiloja 
(kuva 4).  
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 Kuva 4. Asemakaavaluonnos  

  
   5.2  Kaavan rakenne  

Asemakaavan laajennus noudattaa Ylläksen yleiskaavan mukaisia tavoitteita. Korttelin 
80 käyttötarkoitusta mahdollistaa erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten rakentamisen.  
  

  5.3  Aluevaraukset   

  5.3.1  Korttelialueet  

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikkoja muodostuu 
korttelin 80 alueelle yksi. Rakennuspaikan pinta-ala 0n 0,3390 ha ja rakennusoikeutta 
700 k-m2 . 
Erillispientalojen rakennuspaikkoja muodostuu kolme, joiden pinta-ala on 0,2900 ha.    
Rakennusoikeutta on yhteensä kolmella rakennuspaikalla 900 k-m2 . Kerrosluku 
korttelin alueella on I u1/2.   
 

5.3.2  Liikenne ja paikoitus  
  

Kaavamuutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia alueen nykyisiin liikennejärjestelyihin. 
Asemakaavassa osoitetut uudet kadut: Harjunkuja ja Harjunpisto sijoittuvat nykyisen 
tilustien (Pertuntie) alueeseen. 
Korttelin 80 alueelle on osoitettu liikenneyhteys Harjukuja kadun kautta Ylläsjärvi-
Kurtakko maan tiehen sekä Harjunpisto kadun kautta Jänkänpaikka tiehen. 
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5.3.3 Virkistysalueet 

Korttelin 80 rakennuspaikkojen väliin jäävä alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL).  
  
5.4                 Kaavan vaihtoehdot ja vaikutukset  
  

Asemakaavan valmistelussa ei ole maaston muodot ja käytössä oleva tila huomioon 
ottaen katsottu tarpeelliseksi laatia vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia. Kaavamuutos 
noudattaa Kolarin kunnanhallituksen asettamia tavoitteita.   

  
 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
  

Asemakaava tukee olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaava-alue rajoittuu 
lounaisreunassa nykyisin voimassa olevan asemakaavan kortteliin 62.  
 
Vaikutukset  rakennettuun ympäristöön  

  
Asemakaavan muutos noudattaa Ylläksen yleiskaavan mukaisia tavoitteita.   
Liittyminen nykyiseen rakenteeseen ei aiheuta merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia 
kunnallisteknisen verkon rakentamisen osalta, sillä alue liittyy välittömästi rakennettu 
katu- ja vesihuoltoverkostoon. Harjunpisto ja Harjunkuja sijoittuvat vanhan tilustien, 
Pertuntien alueelle.  Alueelle mahdollisesti rakennettava kaukolämpöverkko voidaan 
sijoittaa voimassa olevan asemakaavan mukaisille alueille, ilman että asemakaavaa 
tarvitsisi muuttaa.  
  
Asemakaavassa on annettu seuraavat hulevesiä koskevat määräykset:  
  
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä tontin ympäristösuunnitelma, jossa tulee esittää 
rakennustyöaikaiset järjestelyt ja pihasuunnitelma sekä hulevesien käsittelysuunnitelma.  

   
Vaikutukset liikennöintiin  

  
Asemakaava ei aiheuta muutoksia nykyiseen liikenneverkkoon.   

  
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin  

  
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 
monimuotoisuuteen eikä luonnonarvoihin.  

  
 
  Rovaniemellä,  11.. päivänä kesäkuuta 2021 
  
   
 

Tapani Honkanen, maanmitt.tekn. YKS 282                Martti Pörhölä, ins.                    
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LIITE A  
  

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
                                
Kunta        273 Kolari Täyttämispvm              11.06.2021              
Kaavan nimi Ylläsjärven asemakaavan laajennus K 80 

    

Hyväksymispvm          
   

Hyväksyjä                                          Vireilletulosta ilm. pvm 06.05.2021 
                                 Ehdotuspäivä 

Hyväksymispykälä                              
 

Kaava-alueen pionta-ala    0,9886         Uusi asemakaavan pinta-ala (ha) 0,9886 

              
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]    0   

 

   

   

         

Aluevaraukset  
Pinta-ala 

[ha]  
Pintaa
la [%] 

Kerrosala [km²] 
Tehokkuus [e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]  

Kerrosalan muut. 
[km² +/-]  

            

    AR    0,3390         700   0,21          + 0,3390       + 700 

    AO    0,2900          900          0,31          +  0,2900          +  900 

    VL    0,2772          -            + 0,2772           

   Kadut     0,0824           -           + 0,0824           

 Yhteensä     0,9886        1600              + 0,9886           + 1600 

    
Pinta-ala 

[ha]  
Pinta-ala 

[%]  
Kerrosala 

[km²]  
Pinta-alan muut. 

[ha +/-]  Kerrosalan muut. [k-m² +/-] 

Yhteensä   0  0   0    0   0  

  

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset  Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm]  [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä   0  0   0   0

 


