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VASTINE YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 80 ASEMAKAAVA-
LUONNOKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUINTOIHIN  
 
Asemakaavan luonnos pidettiin MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti kaavan valmisteluvaiheessa nähtävänä 22.7. 
- 20.8.2021. Kaavaluonnoksesta pyydettiin myös viranomaisilta lausunnot. 
Lausunnon antoi Lapin ELY-keskus. Lapin liitto ilmoitti, että sillä ei ole lausuttavaa kaavaluonnoksen 
valmisteluvaiheesta. 
 
Lapin ELY-keskuksen lausunto 
Lapin ELY-keskus pyytää Kolarin kuntaa kiinnittämään huomiota vireilläolevan kaava-aineiston nimeen. 
ELY- keskus huomauttaa, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on tuotu OAS:ssa ja kaavaselostuksessa 
esille osin ristiriitaisesti. 
ELY-keskus pyytää huomioimaan myös oikeusvaikutteisen Ylläksen osayleiskaavan kaavamerkinnän ja 
määräyksen, jonka mukaan asemakaavan laajennus sijoittuu ”alueelle. jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. 
Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylien tienvarsiasutus. Omaleimaisena säilynyt  rakennetun ympäristön alue. 
Asemakaavoituksessa tulee vaalia ominaispiirteitä ja yhtenäisyyttä.”  
ELY-keskus kiinnittää huomiota myös yleiskaavan liikennemelua koskevaan määräykseen. Tosin myöhempänä 
lausunnon ”Liikenne” osassa toteaa, että asemakaavan laajennuksesta ei ole huomautettavaa melun osalta. 
ELY- keskus toteaa lausunnossaan, että valmisteluvaiheen aineistossa ei ole esitetty vaihtoehtotarkastelua. 
ELY-keskus esittelee lausunnossaan vaihtoehtoja miten hulevesien käsittely voidaan asemakaavoituksessa 
ratakista MRL:n edellyttämällä tavalla esim. täsmällisillä määräyksillä. 
ELY-keskus toteaa, että kaavaselostusluonnoksessa ei ole käsitelty radonia lainkaan tai tuotu esille mihin radonia 
koskeva kaavamääräys perustuu.  
Luontoympäristön osalta ELY-kesksu kiinnittää huomiota selostukseen, kun siinä mainitaan alueen olevan 
rakennettua ympäristöä, mutta toisaalta metsätalousaluetta. ELY-kseksu pyytää tarkentamaan kaavaselostuksen 
nykytilan kuvausta. ELY_keskus toteaa, että alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia rauhoitettujen 
kasvilajien esiintymiä, ei uhanalaisten lajien havaintopaikkoja eikä luontodirektiivin lajien havaintopaikkoja. 
ELY-keskus toteaa, että kaavaselostuksessa ei ole tuotu esille perusteita rakennuspaikkojen 
rakennuskelpoisuuden arvioimiseksi. Kaavaluonnoksesta puuttuu korttelin numero.   
 
Vastine: 
Käytettänee kaavan nimenä Ylläsjärven asemakaavan laajennus kortteli 80, kuten ELY-keskuskin on lausuntonsa 
otsikoinut. 
Korjataan kaavaehdotuksen selostuksessa ristiriitaisuus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eislle 
tuomisessa. 
Asemakaavoituksessa Ylläsjärvellä ja Äkäslompolossa on useaan kertaan todettu Ylläksen yleiskaavan 
yleispiirteisyys kylien alueella. Rajaukset käsittävät alueita, joilla ei tosi asiassa ole määräyksissä mainittuja 
erityisarvoja. Yleiskaava on useita kertoja todettu myös selvästi vanhentuneeksi. Asemakaavaehdotuksen 
selostukseen perustellaan näiltä osin yleiskaavasta ja sen määräyksistä poikkeaminen.  
Asemakaavaluonnoksen valmistelussa tutkittiin useitakin vaihtoehtoja. Ne poikkesivat toisistaan vain rivitalotonttien 
ja omakotitonttien suhteissa. Valitun ratkaisun katsottiin parhaiten palvelevan Kolarin kunnan asemakaavan 
laajennukselle asettamaa tavoitetta. 
Tässä asemakaavassa hulevesien käsittelylle on jo luonnoksessa annettu määräys ”Rakennuslupahakemukseen 
tulee liittää selvitys rakennuspaikan maaperästä ja rakennusten perustamistavasta sekä suunnitelma hulevesien 
käsittelystä”. 
Radonin huomioon ottamiseksi Ylläsjärven, myös Äkäslompolon, asemakaavoissa on ”perinteisesti” annettu sama 
radonin huomioon ottava määräys. Määräyksen historia juontaa aikaan, jolloin Ylläksen alueella tehtiin tutkimusta 
radonista ja todettiin sitä esiintyvän yleisesti Ylläksen alueella. 
Kaavaselostusta täydennetään rakennuskelpoisuuden perusteista ja kaavakarttaan lisätään korttelinumero.  
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