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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
Kaavan laatija: 
Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

Maanomistaja: 
Raimo Mäensivu, Komintie 651/29,  39380 Lavajärvi 

 

1.1 Kaavoitettava alue 
Muutettava alue sijaitsee Nangunniemen koilliskärjessä Mielkkiniemessä eli Mielgnjargassa.  
Mielgnjargan kaava-alueen sijainti ilmenee sivuilla 4 ja 5 olevista kartoista. 
 
 

 

 
 
 

Muutettava alue käsittää n. 50 ha tilan RN:o 24:36 aluetta. 
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1.2 Kaavan vireilletulo ja kaavan käsittelyvaiheet 
 
Ranta-asemakaava muutos kuulutettiin vireille 03.12.2013. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Inarin kunnan teknisellä osastolla vireilletu-
losta alkaen. 

Kaavan muutoksen luonnos pidettiin 3 .2. - 3.3 2016 välisen ajan MRL 62 ja MRA 30 §:ien mukais-
ta osallisten mielipiteiden kuulemista varten nähtäville Inarin kunnan tekniselle osastolle. Kaava-
luonnos ja sen selostus olivat nähtävissä myös kunnan internetsivuilla www.inari.fi. 

Luonnosvaiheen kuulemisessa 11 kaava-alueen loma-asunnon omistajaa esitti kaavan muutosta 
vastustavan mielipiteen perustellen vastustusta mm. sillä, että muutoksella poistuu Mielgnjargan 
kaavan ainoa rakentamiselta vapaa ranta-alue (VL). 

Inarin Tekninen lautakunta käsitteli asiaa ja päätti esittää käytäväksi kaavaneuvottelu Lapin ELY-
keskuksen kanssa kaavan muuttamisen edellytyksistä. 

Palautteen ja kaavaneuvottelun jälkeen valmisteltiin kaavan muutosehdotus, joka asetetaan xx.xx. 
– xx.xx. 2016 väliseksi ajaksi MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitet-
tava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Yleistä 
Kaavoitettavan alueen sijainti: 
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Mielgnjargan ranta-asemakaava-alueen sijainti 
 
2.2  Suunnittelutilanne 

 
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-
käytön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto.  
 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteista tätä ranta-asemakaavoitusta koskevia ovat:  

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnon-

perinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 
1
 otetaan huomioon aluei-

denkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkit-
tävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen 
kehitykseen.  
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Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittä-
vät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tar-
peettomasti pirstota.  

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan 
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.  

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesi-
en pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niis-
tä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. 

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.  

 
2.2.2 Maakuntakaava 
Valtioneuvosto vahvisti Pohjois-Lapin maakuntakaavan 27.12.2007. Alla ote maakuntakaavasta. 

 
 
Mielgnjarga sijoittuu maakuntakaavan M-1 (4562) alueelle ja sillä mv (8404) matkailun vetovoima-
alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle.   
 

Maakuntakaavan aluekuvaus: 
Merkintä: M-1 4562 Kunta: INARI Päiväys: 1.12.2005  
Alueen nimi: INARIN METSÄTALOUS- JA PORONHOITOVALTAINEN ALUE  
Sijainti ja kuvaus: Inarin suojelualueiden ulkopuoliset metsät Syysjärven-Nitsijärven korkeudelle asti. Varaus-
peruste: Nykyinen käyttö.  
Kehittämisperiaate: Metsätalous ja poronhoito ovat rinnakkaisia pääkäyttötarkoituksia. Muun käytön periaatteis-
ta kerrotaan selostuksen kohdassa 5.4.28. 
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mv 8404 aluekuvaus: 
Merkintä: mv 8404 Kunta: INARI Päiväys: 10.11.2005  
Alueen nimi: MATKAILUALUE: INARIJÄRVI  
Sijainti ja kuvaus: Alue sisältää Inarin retkeilyalueen, Inarin kylän, Inarijärven eteläosat, Veskoniemen ja Nelli-
min kylät.  
Varausperuste: Maakunnallisesti merkittävä matkailualue.  
Kehittämisperiaate: Aluetta kehitetään retkeilyyn, veneilyyn, virkistyskalastukseen ja paikalliseen kulttuuriin tu-
keutuvana luontomatkailualueena.  

 
Inarin kunta kuuluu maakuntakaavan saamelaisten kotiseutualueeseen. Alla ote maakuntakaavan 
selostukselta siltä osin. 

5.4.1. Saamelaisten kotiseutualue  

Merkinnällä sa osoitetaan saamelaisten kotiseutualueen raja. Alueella tarkoitetaan  Enontekiön, Inari, 
Utsjoen kuntien alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta. (Laki saame-
laiskäräjistä N:o 974/1995 4§). (kuva 11.) Rajat on määritelty asetuksessa saamelaiskäräjistä 
(22.12.1995/1727).  

Merkintään on liitetty kaavamääräykset: ”Viranomaisten on varattava saamelaiskäräjille tilaisuus tulla 
kuulluksi ja neuvotella kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi 
ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana ja jotka koskevat saamelaisten 
kotiseutualueella yhdyskuntasuunnittelua, valtionmaan, suojelualueiden ja erämaa-alueiden hoitoa, 
käyttöä, vuokrausta ja luovutusta, kaivoskivennäisten valtausta ja kaivospiirin perustamista tarkoittavia 
lupahakemuksia taikka muuta vastaavaa saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai heidän asemaansa alkupe-
räiskansana alueiden käyttöön liittyvää asiaa. ( Määräys perustuu lakiin saamelaiskäräjistä 974/1995, 
9§)”  
”Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen 
Saamelaiskäräjistä annetussa laissa tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten 
kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan, sekä poronhoitolaissa  tarkoitetulla poronhoitoalueella 
siten, että poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään. (Laki Metsähallituksesta 1378/2004, 4.2 §)”  
”Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisissa toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota saamelaisten mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää kulttuurimuotoonsa kuuluvia elinkeinoja 
saamelaisten kotiseutualueella. (Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki 45/2000,  
1.2 §)”  

 
      Koko Pohjois-Lapin maakuntakaavaa sen ranta-alueita koskevat seuraavat määräykset: 
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2.2.3 Yleiskaava 
 
Mielgnjargan ranta-asemakaava-alue sijoittuu Inarijärven yleiskaavan alueelle. 
Yleiskaavan muutos on kaavaehdotusvaiheessa. Yleiskaavaehdotus on MRA 19 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtävänä 13.7. –15.9. 2016. 
          

 

 
 
Ote Inarijärven yleiskaavaehdotuksesta Mielgnjargan kohdalta. 
Yleiskaavaehdotuksen mukaan yleiskaavalla ei osoiteta ranta-asemakaavoitettujen alueiden 
maankäyttöä yksityiskohtaisemmin. Ranta-asemakaavoitettujen alueideiden maankäyttö ratkais-
taan ranta-asemakaavalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seitap Oy                        INARI                                                      10 
                                                     MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS   
                           
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
2.2.4 Ranta-asemakaava 
 
Muutettava ranta-asemakaava-ala n. 50 ha, on Mielgnjargan ranta-asemakaavassa VL aluetta. 
 

 
Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta. Muutettava alue rajattu punaisella. 
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 2.3 Luonnon ympäristö 

 
Muutettava kaava-ala on ollut tehokkaassa metsätalouskäytössä. Tien takana on hakattua metsää, 
rannan puolen metsä on peitteisempää. Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja eikä 
niitä ole valmisteilla olevan yleiskaavoituksen yhteydessäkään alueella todettu.  
Alueella ei ole myöskään tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaavan muutoksen perustaksi ei 
ole tehty uusia selvityksiä. 
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3.  RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 
        
3.1 Ranta-asemakaavan muutoksen laatimisen tavoite 
 
Maanomistajan tavoitteena on osoittaa kaavaan loma-asuntojen korttelialuetta. Kaavan muutoksen 
tavoitteena on selvittää voidaanko, mihin kohtaan voidaan ja millä ehdoilla, voimassa olevan kaa-
van VL aluetta muuttaa osittain loma-asuntojen korttelialueeksi. 
 
3.2  Ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu 
 
3.2.1 Luonnosvaihe 
                  

 
Luonnosvaiheen kaavaluonnos. 
 
Mielgnjargan ranta-asemakaavassa on omarantaisia loma-asuntojen rakennuspaikkoja niin monta, 
että muutoksella ei ole katsottu mahdolliseksi osoittaa uusia omarantaisia rakennuspaikkoja. 
Kaavan muutosta valmisteltaessa tutkittiin luonnoksina vaihtoehtoa, että uudet rakennuspaikat 
sijoittuvat joko niemeen johtavan tien taakse tai sen rannan puolelle. Luonnosten maastotarkaste-
lussa todettiin, että sekä Inarijärveltä maisemaa katsottaessa, että tienvarren lähimaisemassa 
edullisempi on sijoittaa uudet rakennuspaikat tien rannanpuolelle. Tien toisella puolella maasto on 
tien lähellä avoimempaa, rakennukset tulisivat sieltä näkymään Inarille selkeämmin kuin oheisessa 
luonnoksessa esitetyn mukaisesti sijoittuen. Hakkuun jälkeen taimikko on tien rannan puolella ti-
heämpää ja pituudeltaan tällä hetkellä  3 – 5 m pitkää, joten se kätkee loma-asuinrakentamisen 
hyvin maisemaan.   



Seitap Oy                        INARI                                                      13 
                                                     MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS   
                           
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
3.2.2 Kaavaehdotusvaihe 
 
Luonnosvaiheen kuulemisessa esitettiin runsaasti kritiikkiä sille, että Mielgnjargan ranta-
asemakaavan ainoalle yhtenäiselle rakentamattomalle ranta-alueelle osoitetaan uusia rakennus-
paikkoja. 
Kaavaehdotusta valmisteltaessa päädyttiin ratkaisuun, jossa rakennuspaikat osoitetaan tien taakse 
ja korttelit niin suurina, että rakennusalat sijoittuvat riittävän kauas tiestä ja Inarijärven rannasta. 
Tällä ratkaisulla turvataan, että Mirlgnjargan ranta-asemakaavan rakentamiselta vapaa ranta-alue 
säilyy rakentamiselta vapaana. 
 

 
Mielgnjargan ranta-asemakaavan korttelit 16 ja 17 muodostava muutosehdotus 
 
Maanomistaja esittää ranta-asemakaavan muutosehdotuksen Inarin kunnalle MRA 27 §:n mukai-
sesti julkisesti nähtävillä pidettäväksi..  

 
Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtäville Inarin kunnassa  
xx .xx. - xx.xx.2016  väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus ja sen selostus ovat nähtävissä myös kunnan 
internetsivuilla www.inari.fi. 
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3.3  Ranta-asemakaavan muutosehdotus 
 
Sivulla 13 kuvatussa ranta-asemakaavan muutosehdotuksessa osoitetaan Mielgnjargan ranta-
asemakaavassa VL-alueeksi (VL = lähivirkistysalue) ositetulle alueelle Mielgnjargan niemeen joh-
tavan tien ”metsänpuolelle” kaksi uutta korttelia (korttelit 16 ja 17) ja niihin molempiin kaksi ohjeel-
lista rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen korttelialuetta muodostuu 2,7 ha. Kortteleihin esitetään 
muodostuvaksi kumpaankin kaksi uutta rakennuspaikkaa, niille jokaiselle 100 + 20 k-m2 raken-
nusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä siten yhteensä 480 k-m2. 
Rakennuspaikat ja etenkin niille osoitetut rakennusalat on osoitettu etäälle (n. 300 m) Inarijärven 
rantaviivasta. 
 
4. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOIONTI 
 

4.1 Vaikutukset luontoon 

Neljän rakennuspaikan rakentamisella olemassa olevan loma-asutuksen yhteyteen ei ole merkittä-
viä vaikutuksia lähialueen luontoarvoihin. Kaavan muutoksella määrätään jätevedet käsiteläviksi 
jätevesiasetuksen mukaisesti niin, että niistä ei aiheudu pohja- tai pintavesien pilaantumisen vaa-
raa. Muutettava alue ei ole pohjavesialuetta. Asetuksen mukaisesti käsiteltäessä n. 100 m päähän 
Inarijärven rannasta sijoittuvasta loma-asumisesta ei aiheudu myöskään pintavesien pilaantumisen 
vaaraa. Maaperä muutattavalla alueella soramoreenia, hulevesistä ei aiheudu vaaraa rakentami-
selle eikä pintavesille. 

Mielgnjargan ranta-asemakaava sijoittuu Natura-alueen  FI 130 0212 Inarijärvi rannalle. Natura-
alueen suojelu on toteutettu rakennuslain nojalla Inarijärven osayleiskaavan mukaisesti. Osayleis-
kaavan kaavamääräyksillä ja vesilain säännöksillä turvataan luonnon arvojen säilyminen. Inarijär-
ven osayleiskaavassa eikä Ivalon alueen yleiskaavan luonnoksessakaan ole Mielgnjargan alueelle 
osoitettu mitään suojelumääräyksiä.  

Ranta-asemakaavan muutosluonnoksen mukaisten neljän rakennuspaikan rakentaminen ei aiheu-
ta Natura-alueen perusteena oleville luontodirektiivin luontotyypeille, lintudirektiivin linnuille, lintudi-
rektiivin liitteessä I mainitsemattomille säännöllisesti esiintyville muuttolinnuille eikä muulle lajistolle 
sellaista vaaraa, että Natura-arviointi olisi tarpeen. 

4.2 Vaikutukset maisemaan, muinaisjäännöksiin ja rakennettuun ympäristöön 

Ranta-asemakaavan muutoksella osoitetaan kaksi uutta loma-asuinrakennusten korttelia olemassa 
olevan loma-asutuksen yhteyteen. Korttelit osoitetaan riittävän etäälle rantaviivasta niin, että raken-
taminen ei tule muuttamaan rantamaisemaa. 

Kaavan muutoksen alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä rakennettua 
ympäristöä. 

 

4.3 Vaikutukset elinkeinoihin ja yhdyskuntatalouteen 

Matkailulla ja loma-asumisella on Inarin kunnalle suuri merkitys.  Tämän ranta-asemakaavan muu-
toksen neljällä uudella rakennuspaikalla on Inarin kunnan loma-asumisen volyymissä vain vähäi-
nen vaikutus. Inarin kunnan merkittävälle loma-asuntoalueelle Nangunniemeen sijoittuvan Mielgn-
jargan kaava-alueellakin on koko alueen toiminnallisuutta tukeva vaikutus. Mielgnjargan kaava-
alueelle sijoittuvat neljä uutta loma-asukasta luovat uutta käyttäjäkuntaa ja siten uutta resurssia 
alueen tiestön ym. infrastruktuurin ylläpitoon. 
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4.4 Vaikutukset poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin  

Kaavan muutoksella osoitettavat kaksi uutta loma-asuinrakennusten korttelia olemassa olevan 
loma-asuntoalueen sisälle sijoittuvina eivät merkittävästi muuta poronhoidon toimintaympäristöä 
eivätkä siten vaikeuta myöskään saamelaisten oikeutta harjoittaa kieltään ja kulttuuriaan. 

4.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Ranta-asemakaava edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista edistämällä 
maakuntakaavan mukaisen matkailun vetovoima-alueen kehittämistä. 

Kaavan muutoksen alueella ei ole valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä eikä erityisiä 
luonnonarvoja. Kaavan muutoksella ei osoiteta omarantaista rakentamista, muutos ei heikennä 
Mielgnjargan loma-asuntoalueen viihtyisyyttä. Kaavamääräyksellä määrätään niin, että muutoksen 
mukainen rakentaminen ei aiheuta pintavesien pilaantumisen vaaraa eikä aiheuta vaaraa Natura-
alueen perusteena oleville luontoarvoille. Alue ei ole pohjavesialuetta. 

4.6 Kaavan suhde maakuntakaavaan 

Ranta-asemakaavan muutoksella ei vähennetä Mielgnjargan ranta-asemakaavan rakentamiselta 
vapaata ranta-aluetta. Kaavan muutoksella ei myöskään aiheuteta estettä tai haittaa rannan suun-
taiselle kululle. Ranta-asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon maakuntakaavan ranta-
alueiden suunnittelulle asettamat määräykset.  

4.7 Kaavan suhde yleiskaavaan ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin  

Inarijärven yleiskaavaehdotuksessa ei ole asetettu ranta-asemakaavoitetuille alueille uutta suunnit-
telutavoitetta. Yleiskaava ei koske ranta-asemakaavoitettuja alueita. Ranta-asemakaavoitettujen 
alueiden maankäyttö ratkaistaan ranta-asemakaavalla.  
Inarijärven yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavan, joten yleiskaavan sisältövaati-
musten täyttyminen on tutkittu yleiskaavaa valmisteltaessa.  
 
 
5. KAAVAN KÄSITTELY, HYVÄKSYMINEN JA TOTEUTUS 
 
Mielgnjargan ranta-asemakaavan muutosehdotus ja sen selostus astetaan nyt  xx.xx. - xx.xx2016. 
väliseksi jaksi MRL 65 § ja MRA 27 §:ien muakisesti julkisesti nähtäville ja kaavaehdotuksesta 
pyydetään MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 
 
Nähtävilläolon jälkeen mahdolliset muistutukset ja lausunnot saatuaan Inarin kunnanhallitus 
päättää kaavan esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Inarin valtuusto päättää ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymisestä. 
 
Ranta-asemakaavan toteuttamisesta vastaa maanomisja.  
Tietsö ja ranta-asemakaava-alueen yhteiskäyttöisiksi osoitetetut muut alueet toteuttetaan 
maanomistajien toimesta.  
Inarin kunnalle kaavan toteuttamisesta ei aiheudu mitään velvoitteita. 
 
 
Rovaniemellä, 8.  päivänä  syyskuuta 2016 
 
 
Tapani Honkanen, 
maanmitt.tekn. YKS-282 
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