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1.Yleistä  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS). 

Tämä OAS kuvaa Ylläsjärven asemakaavan laajennusta Pertuntien alueella.   
Kaavan laatija: 

Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

Kaavoittajat:  

Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282  ja Martti Pörhölä, ins.  

 Kaavan vireilletulo: 

 Asemakaavan vireilletulo on kuulutettu x.x.2020. 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä kunnantoimistolla x.x.2021  
alkaen. 
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    2. Suunnittelutehtävän määrittely  
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa kaavoitettava alue asuinpientalojen 
alueeksi (rivitaloja ja omakotitaloja). 

    
 3. Suunnittelun lähtökohdat ja tehtävät selvitykset  

Yleiset lähtökohdat 
Asemakaavoitettava alue on pääosin rakentamatonta metsämaata, osin soistunutta. 
Asemakaavoitettava alue on Ylläsjärven kylän keskustaa. 
Tehtävät selvitykset 
Kaavoitettava alue on metsätalousmaata 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.   
 
Kaavoitustilanne: 

 
 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 

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  

- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää 
saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis-ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  

- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka-ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, 
että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin 
saavutettavissa.  

 
 

Maakuntakaava 
 
Kolari kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen.  
Asemakaavoitettava alue kuuluu maakuntakaavassa laajaan matkailupalveluiden 
alueeseen (RM 1406). Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja seudullisesti mer-
kittävät matkailu- ja lomakeskukset ja lomakylät niihin kuuluvine virkistysalueineen ja 
keskustatoimintojen kohteeseen (c) Ylläsjärvi. 
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Ote Tunturi-Lapin maaukuntakaavasta 
 
Yleiskaava 
 
Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläksen yleiskaavan muutoksen 27.2.2008. 
Asemakaavoitettava alue sijoittuu yleiskaavan AT-alueelle. 

         
   
  Ote Ylläksen yleiskaavasta, merkintöjen selitys seuraavalla sivulla. 
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AT  Kyläalue 
Määräys:: 

 
 
Asemakaava 
 
Asemakaavoitettava alue sijoittuu kortteliin 62 ja Jänkänpaikantie katuun rajoittuen 
Ylläsjärven asemakaavan aikaisemmin asemakaavoitetun alueen sisälle.  

 

 
Ote Kolarin kunnan Ylläsjärven asemakaavan yhdistelmäkartasta. 

 
 
4. Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö  

4.1 Osalliset  

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti osallisia kaavoitukseen ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään.  
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Osallisia tähän asemakaavoitukseen ovat: 
     Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta, Isopalontie 2, 95900 KOLARI 

Kolarin rakennuslautakunta, Isopalontie 2, 95900 KOLARI 
Kolarin tekninen lautakunta, Isonpalontie 2, 95900 KOLARI 
Tornionlaakson Sähkö Oy, Myllytie 1, 95700 PELLO 
Tunturi-Lapin Vesi Oy, Martinpisto 2, 95970 ÄKÄSLOMPOLO 
Lapin Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Hallituskatu 5 
C, 96100 ROVANIEMI 
Lapin Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus, Liikenne- ja Infrastruktuuri, Hallituskatu 3 
B, 96100 ROVANIEMI 
Lapin Liitto, PL 8056, 96901 ROVANIEMI 
Lapin liitto/Lapin pelastuslaitos, Kelukoskentie 11, 99600 SODANKYLÄ  
Muonion paliskunta 
Ylläsjärven kyläyhdistys r.y. 
Tornionlaakson museo, Tornion kaupunki/Kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO 
Lapin luonnonsuojelupiiri, Rovakatu 23 219, 96100 ROVANIEMI 
Ylläksen matkailuyhdistys r.y, Tunturintie 54, 95970 ÄKÄSLOMPOLO 
Ylläksen Ystävät r.y. 

     
   4.2 Osallistuminen 
   Kaavoituksesta tiedotetaan kaikissa tiedotusvaiheissa kuulutuksella kunnan 
   julkisten ilmoitustaululla, kirjeitse maanomistajille ja asianosaisille sekä Luoteis-Lappi 
   lehden kunta tiedottaa palstalla kuulutuksella.  

Nähtävillä olevat kaavaluonnokset ja kaavaehdotus ovat kuulutusten mukaisesti 
nähtävissä myös internetissä Kolarin kunnan sivulla www.kolari.fi. 

   Kaavoituksen vireilletulo kuulutetaan ja OAS on siitä lähtien nähtävänä kunnassa. 
 
   Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen: 

- esittämällä mielipiteitä kaavan valmisteluvaiheessa, MRL 62 §.n mukaisesti 
kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 
mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että osallisilla on 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. 
- muistuttamalla kaavaehdotuksesta sen nähtävillä ollessa, MRL 65 §:n mukaisesti 
kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän 

   ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 
   - valittamalla kaavan hyväksymispäätöksestä (MRL 188 ja 191 §:t, MRA 92 §). 
   Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
   hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Kolarin kunnan päätöksistä valitus 
   osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

    
     5. Kaavan arviointi  

  Kaavan arvioinnissa arvioidaan: 

- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistäminen 
- Yleiskaavan ohjausvaikutus 
- vaikutukset luonnonympäristöön, kulttuuriympäristöön ja maisemaan 
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
- taloudelliset vaikutukset 
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6. Aikataulu, yhteystiedot  
 

       Kaavan vireilletulosta tiedottaminen                 05/2021 
       Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30 §)      06/2021  
      Kaavaehdotusvaiheen kuuleminen (MRA 27§) 08-09/202 
       Kaavan hyväksyminen                                       11/2021 

 
 
 
  YHTEYSTIEDOT: 

          
Kolarin kunnassa kaavoituksen vastuuhenkilöt ovat: 

          
Tekninen johtaja Kullervo Lauri puh.   0400 395 587  

         kullervo.lauri@kolari.fi  
 Maankäytöinsinööri Mika Palovaara, puh. 040 489 5303 
 mika.palovaara@kolari.fi 
 

osoite:    Kolarin kunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari 
         

 
Kaavan laatija Seitap Oy: 
Kaavan laatijat:  
Maanmittausteknikko Tapani Honkanen, puh 0400 391 468,  
tapani.honkanen@seitap.inet.fi 

          Ins. Martti Pörhölä, puh. 0400 289052. martti.porhola@pp.inet 
          

Osoite:  Seitap Oy  Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 
 
 
              

 


