
Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 148 Inari Täyttämispvm 28.10.2022

Kaavan nimi Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus; 
Juutuanvaara

Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 12.01.2022
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 148
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 16,6501 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 12,3488
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 4,3013

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 16,6501 100,0 7313 0,04 12,3488 4313

A yhteensä 4,8758 29,3 7313 0,15 4,8758 4313

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 9,9069 59,5 9,9069

R yhteensä

L yhteensä 1,8674 11,2 1,8674

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä 0,0000 -4,3013

W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
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[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä

Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 16,6501 100,0 7313 0,04 12,3488 4313

A yhteensä 4,8758 29,3 7313 0,15 4,8758 4313

AO 4,8758 100,0 7313 0,15 4,8758 4313

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 9,9069 59,5 9,9069

VL-1 1,0016 10,1 1,0016

VK 0,1992 2,0 0,1992

VR 8,7061 87,9 8,7061

R yhteensä

L yhteensä 1,8674 11,2 1,8674

Kadut 1,7205 92,1 1,7205

Kev.liik.kadut 0,1469 7,9 0,1469

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä 0,0000 -4,3013

M 0,0000 -4,3013

W yhteensä
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Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

 

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan 

tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma 

osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten 

arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään 

suunnitteluprosessin aikana.  

 

Suunnittelualueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Inarin kirkonkylän eteläpuolella, Juutuanvaaran 

reunassa. Etäisyys Inarin keskustaan on n. 1 km.  
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Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 

 

Inarin kirkonkylällä on vajausta kunnan tarjoamista omakotitalotonteista. 

Tekninen lautakunta on päättänyt 15.12.2021 §99 käynnistää 

asemakaavan laajentamisen kunnan omistamalle kiinteistölle 148-402-

151-4. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 16,7 ha. 

 

Suunnittelun lähtökohdat ja suunnittelutilanne  

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden 

toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Tavoitteet jakautuvat 

viiteen kokonaisuuteen: 

 

·  toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 

·  tehokas liikennejärjestelmä 

 

·  terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 

·  elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 

 

·  uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Maakuntakaava 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa 

yleiskaavaa tai asemakaavaa. Pohjois-

Lapin maakuntakaavan on 

valtioneuvosto vahvistanut 27.12.2007.  

Suunnittelualueeseen kohdistuu 

seuraavat maakuntakaavamerkinnät: 

ats 449; Saamelaiskulttuurin ja –

hallinnon keskuskylä. 

M-1; metsätalous- ja 

poronhoitovaltainen alue. 

mv; matkailun vetovoima-alue, 

matkailun ja virkistyksen kehittämisen 

kohdealue. 

V 847; Juutuanvaara, seudullisesti 

merkittävä virkistys- ja 

kilpaurheilualue. 
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sa; Saamelaisten kotiseutualue. 

 

Uusi Pohjois- Lapin maakuntakaava 2040 on hyväksytty Lapin liiton 

hallituksessa 1.3.2021. Lapin liiton valtuusto palautti kokouksessaan 

17.5.2021 kaavan uudelleen valmisteluun. Uusi maakuntakaava kumoaa 

vanhan Pohjois-Lapin maakuntakaavan. 

 

Yleiskaava 

 

  
 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Inarin kirkonkylän 

asemakaavoitetulla alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Suunnittelualueen asemakaava-alueen ulkopuolinen osa kuuluu 

Inarijärven osayleiskaavaan, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

16.3.2017. Yleiskaavassa suunnittelualueella on voimassa seuraavat 

kaavamerkinnät; 

AP; PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE 

  V; VIRKISTYSALUE 

MP; MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ PORONHOITOVALTAINEN ALUE 

Kaavamuutosalueella on myös varaus hiihtoladulle sekä retkeily- ja 

vaellusreitille. 
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Asemakaava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osalla suunnittelualuetta on voimassa Inarin kirkonkylän asemakaava, 

joka on hyväksytty valtuustossa 11.12.2014 § 72 ja 26.3.2015 § 19.  

 

Kaavamerkintänä muutosalueella on M; maa – ja metsäalusalue. 

 
 

 

Tehdyt selvitykset 

 

Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys 15.7.2022. Alueelta löytyi 

metsälain- ja Suomen luontotyyppien uhanalaisluokituksen 2018 

mukaisia kohteita sekä yksi epävarma havainto luonnonsuojelu- 

asetuksella rauhoitetusta lajista.  
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Osallistuminen, osalliset 

 

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja 

yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus 

osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lau-

sua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

 

Keskeisiä viranomaistahoja ovat: 

- Lapin ELY-keskus 

- Inarin kunnan terveydensuojeluviranomainen 

- Arktisen Lapin ympäristönsuojelu 

- Inarin kunnan rakennustarkastus 

- Saamelaismuseo Siida 

 

Yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

- Tunturiverkko Oy 

- Inarin Lapin Vesi Oy 

 

Tiedottaminen 

 

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtävillä olosta kuulutettiin lehdessä ja kunnan internet-sivuilla. 

Maanomistajille kaavoituksesta tiedotettiin kirjeitse.  

 

Valmisteluaineisto ja kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville. 

Osallisille tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä sähköpostitse tai 

kirjeitse.  

 

Asiakirjat asetetaan nähtävillä myös Inarin kunnan internet- sivuille 

www.inari.fi  Palvelut – tekniset palvelut – kaavoitus – vireillä olevat 
kaavat – asemakaavat.      

 

 

Viranomaisyhteistyö 

 

Viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa.   

 

Kaavaehdotuksen tullessa yleisesti nähtäville keskeisiltä 

viranomaistahoilta pyydetään lausunnot.  
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Selvitettävät vaikutukset 

 

Valmistelu- ja ehdotusvaiheessa arvioidaan suunnitelman toteuttamisen 

vaikutusta ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen, kyläkuvaan sekä 

liikenteeseen. 

Todetaan nykyiset kunnallistekniikan verkostot ja arvioidaan niiden 

riittävyys. 

 

Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko 

 

Tekninen lautakunta on päättänyt 15.12.2021 käynnistää asemakaavan 

muutoksen ja laajennuksen. 

 

Asemakaavoitus kuulutettiin vireille 12.1.2022 samanaikaisesti tämän 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen kanssa. 

 

Valmisteluaineisto asetettiin yleisesti nähtäville 6.4.-5.5.2022. 

Kaavaluonnoksesta oli mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide Inarin 

kunnan tekniselle osastolle.   

 

Ehdotus asetetaan nähtäville 9.11-8.12.2022. Ehdotuksen nähtävillä 

oloaika on 30 pv. Muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa Inarin 

kunnanhallitukselle, os: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, tai sähköpostitse: 

inari@inari.fi. 

 

Asemakaavan odotetaan olevan valtuuston tai kunnanhallituksen 

käsittelyssä vuoden 2023 aikana. 
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Yhteystiedot 

 

Inarin kunta 

Tekninen osasto 

Piiskuntie 2 

99800 Ivalo 

kaavoitus@inari.fi 

 

 

Mika Roininen 

kaavasuunnittelija 

0400-943534 

 

 

Ivalossa 1.11.2022 

 

 

Mika Roininen 



Inarin kunta OTE

Tekninen lautakunta § 99 15.12.2021

Inarin asemakaavan laajennus

518/10.02.03/2021

TEKLTK § 99 Tekninen johtaja

 Inarin kunnalla on varsin hyvä omakotitonttivaranto Ivalon
asemakaava-alueella, mutta Inarin asemakaava-alueella tonttitarjontaa on
niukalti. Inarin kunta omistaa  Juutuanvaarantien ja Loijakkakiepin
yläpuolella tilan 148-402-151-4, joka sopii maaperänsä ja sijaintinsa
puolesta asuntotuotantoon. Kartta ohessa.

Teknisen johtajan ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää käynnistää Inarin asemakaavan laajennuksen

Juutuavaarantien eteläpuolella olevalle tilan 148-402-151-4 alueelle.

 Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen. 

 Toimeksi: kaavoitus
 Tiedoksi: 
 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363

  _____________
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Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Puh. +358 (0)40 188 7111, faksi +358 (0)16 662 628 

www.inari.fi 

Vastineraportti (valmisteluaineisto) 

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus; Juutuanvaara 

Kaavaluonnos nähtävillä 6.4.2022-5.5.2022 

Lausuntopyyntö lähetettiin Lapin ELY-keskukselle, Inarin Lapin Vesi Oy:lle, Tuntiverkko Oy:lle sekä kunnan 

rakennustarkastukselle ja ympäristöyksikölle.  

Lausunnon antoi; Lapin Ely-keskus. Saamelaismuseo Siida antoi lausunnon 5.1. 2022 OAS:sta ja ilmoitti, että 

kaavoituksen jatkovaiheita ei tarvitse lähettää Saamelaismuseolle. Inarin kunnan terveydensuojelu- sekä 

ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittivat, että kaavaluonnoksesta ei ole lausuttavaa. Huomautuksia 

kaavaluonnoksesta tuli määräajassa 9 kappaletta. 

Alla tiivistetyt lausunnot ja huomautukset sekä niihin vastineet. 

Lapin ELY-keskus 

Asemakaavan sisältövaatimukset ja vaikutusten arviointi. 

Ympäristönsuojelu 

Kaava-alueesta tulee osa Inarin kirkonkylän taajamaa. Yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston 

asetuksen (888/2006) 3.1 §:n mukaan taajamat on sisällytettävä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 

jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettaviin alueisiin. Alueelle on tarkoitus rakentaa 

kunnallistekniset verkostot. 

 

Vastine: 

Inarin kunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista erillisellä päätöksellä. Asemakaavan mukaiset 

alueet sisällytetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen.  

Kaavamerkinnät ja -määräykset 

ELY-keskus huomauttaa, että metsälakia ei sovelleta asemakaavan mukaisilla virkistysalueilla. 

Luontoselvityksessä tulisi tarkastaa kaava-alueelta aiemmin tunnistettujen arvokkaiksi luontokohteiksi 

merkittyjen kohteiden nykytila.  

Vastine: 

Metsälakiin viittaava virkistysalueisiin kohdistuva kaavamerkintä on poistettu kaavaehdotuksesta. 

Luontoselvityksessä on kartoitettu myös aiemmin arvokkaiksi tunnistettujen luontokohteiden nykytila.  

Eri lain nojalla suojellut kohteet tulisi eritellä kaavamerkinnöissä esim. indeksillä ja tiukasti suojeltujen 

kohteiden osalta luo-merkinnän käyttöä tulisi välttää. Esimerkiksi vesilain nojalla suojeltavien alueiden 

kohdalla tulisi käyttää kaavamerkintää s-1. 
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Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Puh. +358 (0)40 188 7111, faksi +358 (0)16 662 628 

www.inari.fi 

Vastine: 

Luo-merkintä on poistettu tiukasti suojellun kohteen osalta ja vesilaissa suojeltu kohde on merkitty erillisellä 

kaavamerkinnällä s-3.  

ELY-keskus kannustaa kuntaa rakennusoikeuden yhtenäiseen merkitsemistapaan ja pitää rakennusoikeuden 

osoittamista kerrosalaneliömetreinä selkeämpänä tapana.  

Vastine: 

Rakennusoikeuden merkintä yhtenäistettiin koko kaava-alueella. Rakennuspaikkojen koon vaihdellessa 

maaston mukaan, on luontevaa käyttää tehokkuuslukua rakennusoikeuden määrittämiseen.  

Kaavaluonnoksessa on määrätty, että uudisrakennusten rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien 

käsittelysuunnitelma. Kaavaselostusluonnoksessa ei kuitenkaan ole tarkemmin kuvattu hulevesien 

käsittelyä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hulevesien käsittelyä koskevat tiedot tulee täydentää 

kaavaselostukseen. Asemakaavan tulee sisältää vaatimukset hulevesien käsittelystä sellaisessa muodossa, 

että asianmukaisesta toteutuksesta voidaan varmistua. Kaavassa olisi myös varattava riittävä tila 

menetelmien – esimerkiksi imeytyksen ja maaperäsuodatuksen tarvitsemalle tilapäiselle lammikoitumiselle. 

Vastine: 

Kaavaselostuksen kohtaan 5.2.9 Vaikutukset hulevesien hallintaan on lisätty tarkennus hulevesien 

käsittelystä sekä asemakaavamääräyksiä tarkennettiin hulevesien käsittelyn osalta. Kaavamääräyksin 

ohjataan rakennuspaikkojen maaperän säilymistä mahdollisimman pitkälle luonnontilaisena, joka auttaa 

hulevesien imeytymistä paikalleen. Katujen kuivatusojilla hulevesiä ohjataan hallitusti laajoille viheralueille. 

Suodatukseen ja tilapäiseen lammikoitumiseen löytyy tilaa katu- sekä viheralueilta. 

Saamelaismuseo Siida (OAS) 

 Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä (RKY) tai arvokkaalla 

maisema-alueella. Alueelle ei sijoitu Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi (LKYT) -inventoinnin kohteita. 

Alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella ei ole tarvetta suorittaa arkeologista inventointia.  

Asemakaavan muutoksen jatkovaiheita ei tarvitse lähettää Saamelaismuseolle 

Vastine: Merkittiin tiedoksi. 

Huomautukset: 

Pahtajuutuantie 16 asukkaat 

Vastustamme uuteen asemakaavaan kaavaillun 145 AO alueen rakentamista ja Vilttotien ja 

Pahtajuutuantien yhdistämistä kevyenliikenteenväylällä. Kaavoitus heikentää alueen viihtyisyyttä 

liikennemäärien lisääntyessä ja lisää autoliikennettä kevyen liikenteen väylällä. 
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Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Puh. +358 (0)40 188 7111, faksi +358 (0)16 662 628 

www.inari.fi 

Vastine:   

Liikennemääriä korttelin rakentaminen ei lisäisi oleellisesti ja autoliikenne kevyen liikenteen väylillä on 

tieliikennelailla kiellettyä. 

Vanhan asemakaava-alueen miljöön nykytilan säilymisen kannalta on parempi jättää viheralueita uuden ja 

vanhan asemakaava-alueen välille. Myös rakennuspaikkojen märkyys toisi haasteita rakentamiselle 

Taamojantien varteen. Kaavaehdotuksesta on poistettu kortteli 145, Taamojantie sekä kevyen liikenteen 

väylä. Alue soveltuu hyvin retkeily- ja ulkoilualueeksi, koska siellä sijaitsee valaistu kuntoreitti. 

Pahtajuutuantien 20 ja 10 asukkaat 

Asuinmahdollisuuksien, asukkaiden, asuinalueen viihtyisyyden turvaamiseksi vastustamme painokkaasti 

Juutuavaaran asemakaava muutosta. 

1. Asumismukavuus kärsii, asuminen metsän ympäröimänä menetetään ja näkymät kärsivät. 

2. Ulkoilualueen metsäisyys, rauhallisuus ja saavutettavuus heikkenee. 

3. leikkikentän puuttuminen alueelta 

4. Rakennuspaikat sijaitsevat korttelissa 145 liian lähellä pururataa ja tontit ovat märkiä. 

5. Porojen pitäminen tontin läheisyydessä menetetään. 

6. Juutanvaaran suojeleminen, perusteena kulttuuriset arvot; ulkoilu, marjastus, vaeltaminen sekä 

luontomaiseman tuhoutuminen. 

7. Kevyen liikenteen väylien puuttuminen aikaisemmin kaavoitetuilta kaduilta sekä Vilttotieltä ja 

Taamojantieltä. 

8. Uudet asukkaat ja lisääntyvä liikenne lisäävät teiden turvattomuutta. 

Edellä mainituista syistä johtuen ehdotamme, että asemakaavaa ei muuteta ja suunnitellulle 

asuinalueelle etsitään korvaava paikka. 

Vastineet:  

1. Kaavaehdotuksesta on poistettu kortteli 145, Taamojantie sekä kevyen liikenteen väylä. Uuden 

kaava-alueen ja Pahtajuutuantien väliin jää laaja viheralue, joka estää suoran näkymän kaava-

alueiden välillä.  

2. Kaava-ehdotuksessa on varattu laajat viheralueet, jotka turvaavat alueen säilymistä metsäisenä ja 

rauhallisena. Juutuanvaaran virkistysalue kuntoreitteineen on hyvin saavutettavissa 

kaavamuutoksen jälkeenkin ja alueen käyttöaste kohenee uuden asuinalueen myötä. 

3. Uudessa kaavaehdotuksessa leikkikenttä on sijoitettu Vilttotien varteen, josta se on saavutettavissa 

koko kaava-alueelta. 

4. Kaavaehdotuksesta on poistettu kortteli 145, Taamojantie sekä kevyen liikenteen väylä. Alue 

soveltuu hyvin retkeily- ja ulkoilualueeksi, koska siellä sijaitsee valaistu kuntoreitti. 

5. Porojen tarhaaminen asemakaavan mukaisella omakotitaloalueella on haasteellista. 

Kaavaehdotuksessa omakotitalotontteja ympäröivät alueet on varattu retkeily- ja virkistyskäyttöön 

(VR), mikä on luontevaa, koska Juutuanvaara on kylän asukaille tärkeä ulkoilu- ja kuntoilualue 

reitistöineen. 



 1.11.2022  4(9)  

 

 

  LIITE 4 

  

 

 

Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Puh. +358 (0)40 188 7111, faksi +358 (0)16 662 628 

www.inari.fi 

6. Suunnittelun kohteena olevalla alueella on osittain voimassa Inarijärven osayleiskaava, joka on 

hyväksytty Inarin kunnanvaltuustossa 16.3.2017. Siinä alueelle on osoitettu pientalovaltaista 

rakentamista. Juutuanvaaran alue on tärkeä retkeily- ja kuntoilualue kylän asukkaille, tämän 

jatkumista tukevat kaavaehdotuksessa osoitetut laajat virkistys- ja viheralueet. 

7. Tässä kaavamuutoksessa ja laajennuksessa ei käsitellä muiden alueiden tiejärjestelyjä. Alemman 

luokan kaduissa käytetään harvoin erillisiä jalkakäytäviä, ainoastaan isommilla kokoojakaduilla 

niiden käyttäminen on yleisempää. Inarin kirkonkylän kaduilla on voimassa yleisnopeusrajoitus 30 

km/h, mikä parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta.  

8. Suunniteltu asuinalue ei poikkea Inarin kirkonkylän muista asuinalueista ja rakentamisen jälkeen 

liikenteen lisääntyminen alueella on maltillista.  

 Kiinteistön 90:30 OTUNJÄNKKÄ omistajat 

1. Alueelle ei tule kaavoittaa lisää rivitalotontteja edellistenkin ollessa rakentamattomina. Myös 

rivitaloissa vuokralla asuvilla on oikeus viihtyisään asumiseen ja asuinalueeseen. 

2. Juutuanvaarantie levennetään ja rakennetaan pyörätie lastenkin turvallisuuden vuoksi. Koko alueen 

valaistuksessa tulee huomioida valosaasteen määrän minimoiminen mm. tievalaistusta 

suunniteltaessa. Nykyisessä valaistuksessa asiaa ole ole huomioitu riittävästi, vaan valaisinpylväät 

ovat korkeita. 

3. Alueen nykyisten asukkaiden mielipiteitä on kunnioitettava ja huomioitava nykyistä paremmin. 

4. Kaavoitettujen tonttien määrää on vähennettävä, jotta alueen ja uusien asukkaiden viihtyisyys 

taataan. Inari markkinoi kuntaa lauseella "Voimakas luonnostaan", joten toivomme että tämä 

huomoidaan myös kaavoituksessa. Nykyisin alueellamme asuu noin 35 ihmistä ja suunnitelmien 

toteutuessa alueella asuisi yli 100 ihmistä (mukana ei ole Pahtajuutuan alue), joten vaikutus  

alueelle on merkittävä. 

Vastineet: 

1. Kaavaluonnoksessa rivitalolle varattu kortteli sopisi maastoltaan kyseiseen rakentamiseen hyvin, 

eikä kaavaluonnoksessa ole määrätty rakennuspaikkaa vuokra-asuntojen tuotantoon. Kuitenkin 

vanhan asemakaava-alueen miljöön nykytilan säilymisen kannalta on parempi jättää viheralueita 

uuden ja vanhan asemakaava-alueen välille, kunta voi myös tarjota rivitalojen rakennuspaikkoja 

toisaalta. Kaavaehdotuksesta on poistettu kortteli 136 ja kyseinen alue on merkitty 

lähivirkistysalueeksi. 

2.  Tässä kaavamuutoksessa ja laajennuksessa ei käsitellä muiden alueiden tiejärjestelyjä ja 

valaistuksen suunnittelu uusien katujen kohdalta tehdään erillisessä katusuunnittelussa 

asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Alemman luokan kaduissa käytetään harvoin erillisiä 

jalkakäytäviä tai pyöräteitä, ainoastaan isommilla kokoojakaduilla niiden käyttäminen on 

yleisempää. Inarin kirkonkylän kaduilla on voimassa yleisnopeusrajoitus 30 km/h, mikä parantaa 

jalankulkijoiden turvallisuutta. Kaavaehdotuksessa on huomioitu myös kevyen liikenteen yhteys 

Pahtajuutuantielle, josta pääsee urheilukentän- ja koulukeskuksen suuntaan turvallisesti.  

3. Inarin kunta kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta ja kaavoituksen jatkovaiheista maankäyttö- ja 

rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Kaavoituksen kuulutukset julkaistaan paikallislehti Inarilaisessa ja 
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Inarin kunnan internetsivuilta. Kaavoituksen materiaali on katsottavissa Inarin kunnan teknisellä 

osastolla ja kunnan internetsivuilla. Laissa säädetyn tiedotusvelvollisuuden lisäksi kaikille 

maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan kaavoituksesta kirjeitse. Kaikilla joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa on mahdollisuus osallistua kaavan 

valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 

asiasta. Kaikki huomautukset, lausunnot ja muistutukset otetaan kaavoituksessa huomioon.   

4. Kaavaehdotuksesta on poistettu 10 rakennuspaikkaa, mikä turvaa alueen viihtyisyyttä ja 

luontoarvoja.  

Inarin kunnassa on tällä hetkellä hyvä vetovoima, mutta olisi kiinnittettävä huomiota myös pitovoimaan, 

kun kaavoitetaan uusia rakennusalueita.  Inarin kylälle muuttavat arvostavat omaa rauhaa, väljyyttä ja 

luonnonmukaisuutta. Tämä näyttää olevan yksi merkittävä syy, miksi kirkonkylän alueelle halutaan 

muuttaa. Toivomme että kunnan päättäjät voisivat tutustua tarkemmin alueeseen sekä huomioida alueella 

jo asuvien näkemykset kaavaluonnoksesta päätettäessä.  

Vastineet: 

Yksi vetovoimaan oleellisesti vaikuttava tekijä on omakotitalotonttien saatavuus. Inarin kannalla on 

vajausta omakotitalotonttien tarjonnassa. Juutuanvaaran alue sopii hyvin omakotitaloasumiseen, tarjoten 

rauhallisen asuinympäristön lähellä kylän palveluita. Suunnittelualueelle on kaavoitettu erikokoisia tontteja 

omakotitalorakentajien tarpeisiin. Kaavoituksen eri vaiheet käyvät läpi kunnan päättävät elimet ja on 

enemmän kuin suotavaa, että kuntapäättäjät seuraavat ja tutustuvat kaavoitushankkeisiin.  

Kiinteistön 90:31 PÖYTÄKIRJAN LIITTEESSÄ omistaja 

1. Rakentaminen merkitsisi kahden jo olemassa olevan asuinalueen luontoliikuntapaikkojen 

katoamista ja näin ollen terveellisen ja turvallisen elinympäristön huomattavaa kaventumista. 

Luonnosteltu alue on ainoa lähiliikkumiseen sopiva alue kylän keskustan ja Loijakkakiepin ja 

Pahtajuutuantien asuinalueiden läheisyydessä. Luonnoksen mukainen rakentaminen merkitsisi 

elinvoimaisen luontoympäristön merkittävää kaventumista, jopa katoamista. 

2. Alueella sijaitsee paljon jopa satoja vuosia vanhaa puustoa, jota rakentamisen yhteydessä on 

mahdotonta säästää. Alue on osa Inarin kirkonkylän luonnontilaista metsää ja puistoaluetta. Siellä 

sijaisee myös kaksi arvokasta elinympäristöä: metsälain mukaiset kivikot. Näiden luonne ja 

luonnontilaisuus rikotaan luonnoksen mukaisen rakentamisen myötä. 

Alueelta puuttuu luontoselvitys vielä kokonaan, se on laadittava ensi tilassa. 

3. Kaavoituksesta aiheutuu vuosien rakentamiseen liittyvä liikenne Juutuanvaarantielle ja 

liikennemäärät tulevat lisääntymään lopullisesti. Tiellä kulkee paljon lapsia, joiden turvalliseen 

liikkumiseen rakentamiseen ja asuinalueen laajentumiseen liittyvä liikenne vaikuttaisi. Toisaalta 

erityisesti rivitalokiinteistöksi kaavailtu laajennusosa ei sovellu nykyisen asuntoalueen henkeen ja 

yhteyteen. 

4. Juutuanvaaran rinne antaa pohjoiseen, sinne rakennettavat talot tulisivat olemaan varjon puolella. 

Kaava on laadittu hyvin polveilevaan rinnemaastoon, jossa rakentaminen tulee olemaan haastavaa. 

Erityisesti haluan kiinnittää huomiota hulevesien merkitykseen rakennuksille. Rinnettä pitkin 

juoksee laajalta alueelta kertyvät vedet. Rakentaminen vaatii mittavia maansiirtotöitä ja maaston 
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muokkausta. Siinä on mahdotonta huomioida luonnontilaisuuden säilyttämistä. Koko alue tulee 

kokonaan maastollisesti uudelleenmuokattavaksi. 

5. Luonnoksessa mainitaan, että metsä- ja puistoalueille voidaan hakea lupaa rakentaa 

maalämpöputkistoa tai -kaivoja. Tämä maininta täytyy ehdottomasti poistaa luonnoksesta, siinä 

menisi viimeiset luonnontilaiset maisemat kyseisellä kaavaluonnosalueella. 

Maalämpörakentaminen on suosittua ja sitä tulee suosia, mutta ei niin, että se rikkoo vähäisiä 

metsä- ja puistoalueita.  

6. Olemme hankkineet aikanaan tonttimme ja rakentaneet tähän paikkaan juurikin paikan 

luonnonkauneuden ja rauhallisuuden takia. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen myötä tämä 

meille tärkeä peruste kumoutuu ja aiheuttaa merkittäviä muutoksia omaan 

asumisviihtyvyyteemme. Erityisesti tähän tulisi vaikuttamaan kiinteistö AR 136, joka tulisi 

lähimmäksi kotiamme. 

 

Vastineet: 

1. Kaavaehdotuksessa on osoitettu laajat viheralueet, jotka turvaavat alueen luonto- ja 

ympäristöarvojen säilymistä. Juutuanvaaran virkistysalue kuntoreitteineen on hyvin ja jopa 

paremmin saavutettavissa kaavamuutoksen jälkeen. Rakennettavilta kaduilta on suora yhteys 

kuntoreiteille ja vaaraan. Juutuanvaaran virkistysalueen käyttöaste kohenee uuden asuinalueen 

myötä. 

2. Alueelta on laadittu luontoselvitys 15.7.2022, jonka pohjalta luonnosta on korjattu 

kaavaehdotukseksi. Viheralueita laajennettiin ottaen huomioon arvokkaat elinympäristöt sekä 

uhanalaiset luontotyypit. Puustoa, maaperää sekä kasvilisuutta säästävään rakentamiseen 

ohjataan kaavamääräyksin. Kaavaehdotuksesta poistettiin rakennuspaikkoja 10 kpl. 

3. Infran rakentaminen lisää alueen liikennemääriä hetkellisesti. Inarin kirkonkylässä omakotitaloja 

rakennetaan vuosittain muutamia ja joinakin vuosina ei ensimmäistäkään. Rakentamisen jälkeen 

omakotitaloalueen liikennemäärät eivät ole merkittäviä.  Vanhan asemakaava-alueen miljöön 

nykytilan säilyttämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu rivitalojen kortteli 136. 

4. Kaavamääräyksillä ja hyvällä rakentamisen suunnittelulla vältetään maaston liiallista 

muokkaamista. Maastoa säästämällä hulevesiä imeytetään mahdollisimman paljon maaperään ja 

ylimääräiset hulevedet ohjataan tarvittaessa katujen kuivatusojiin. Suunnittelualueen laajat 

viheralueet toimivat hulevesien luonnollisina imeytysalueina. 

5. Määräys antaa mahdollisuuden putkistojen asentamiseen, mutta se ei tarkoita hallitsematonta 

putkien asentamista. Jokainen tapaus tulee käsitellä erikseen ja siinä katsotaan, soveltuuko alue 

ympäristön ja maaperän puolesta putkistojen asentamiseen.  

6.  Vanhan asemakaava-alueen miljöön nykytilan säilyttämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu 

rivitalojen kortteli 136 ja alue on muutettu lähivirkistysalueeksi. Kunnalla on myös mahdollisuus 

tarjota asemakaavan mukaisia rivitalorakentamiseen tarkoitettuja tontteja muualta. 
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Kiinteistön 90:25 PETÄJÄKUMPU omistaja (1.) 

1. Rivitalotontti rikkoo asuinalueen kokonaisuuden ja se tulisi muuttaa lähivirkistysalueeksi. 

2. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa ja alueen kaavoitus edellyttää yleiskaavatasoista 

suunnittelua. 

3. Tonttien määrän vähentäminen parantaisi alueen viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.  

 

Vastineet: 

1. Vanhan asemakaava-alueen miljöön nykytilan säilyttämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu 

rivitalojen kortteli 136 ja alue on muutettu lähivirkistysalueeksi. 

2. Kaavaluonnoksen aineiston kohtaa 3.2.3 Yleiskaava on tarkennettu. Suunnittelualueen voimassa 

olevan asemakaavan ulkopuolisilla alueilla on voimassa Inarijärven osayleiskaava, joka on 

hyväksytty Inarin kunnanvaltuustossa 16.3.2017.  Yleiskaavassa alueelle on osoitettu 

pientalovaltaista rakentamista. Kaavaehdotus on Inarijärven osayleiskaavan mukainen.  

3. Kaavaehdotuksesta on poistettu 10 rakennuspaikkaa ja viheralueita on laajennettu, mikä turvaa 

asuinalueen viihtyisyyttä ja luontoarvoja. Kaavaehdotus toteuttaa MRL 39 § määrättyjä 

vaatimuksia. 

 

Kiinteistön 90:25 PETÄJÄKUMPU omistaja (2.) 

Asemakaavaluonnos sisältää merkittävän ristiriidan kaavaluonnoksen omaan tavoitteeseen pyrkiessä. Eli 

voimalinjan pohjoispuolelle suunnitellun rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen 

(AR 136) rakentamista ei voi sovittaa, rakentamismääräyksistä huolimatta, jo rakennetun ympäristöön ja 

taajamakuvaan. 

Asemakaavan muutoksessa yleiskaavatasoisen tarkastelun ohittaminen näin merkittävässä laajennuksessa, 

33 pienasuintalotonttia ja yksi rivitalotontti, on mielestäni Maankäyttö- ja rakennuslain hengen vastainen. 

 

Vastine:  

Vanhan asemakaava-alueen miljöön nykytilan säilyttämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu rivitalojen 

kortteli 136 ja alue on muutettu lähivirkistysalueeksi. Luontoarvojen säilymisen turvaamiseksi ja 

asuinalueen viihtyisyyden lisäämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu 10 rakennuspaikkaa.  

Kaavaluonnoksen aineiston kohtaa 3.2.3 Yleiskaava on tarkennettu. Suunnittelualueen voimassa olevan 

asemakaavan ulkopuolisilla alueilla on voimassa Inarijärven osayleiskaava, joka on hyväksytty Inarin 

kunnanvaltuustossa 16.3.2017.  Yleiskaavassa alueelle on osoitettu pientalovaltaista rakentamista. 

Kaavaehdotus on Inarijärven osayleiskaavan mukainen.  

Loijakkakieppi 3 asukas 

Me olemme sitä mieltä, että kyseinen alue pitäisi jättää esimerkiksi Lähi- ja virkistysalue-merkinnällä 

luonnontilaan ja rivitalotontti jättää kokonaan pois suunnitelmista (tai toisena vaihtoehtona siirtää se 

esimerkiksi tuonne sähkölinjan taakse, minne muutkin uuden alueen tontit ovat kaavaluonnoksessa tulossa. 
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Vastine: 

Vanhan asemakaava-alueen miljöön nykytilan säilyttämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu rivitalojen 

kortteli 136 ja alue on muutettu lähivirkistysalueeksi. Kunnalla on myös mahdollisuus tarjota asemakaavan 

mukaisia rivitalorakentamiseen tarkoitettuja tontteja muualta. Luontoarvojen säilymisen turvaamiseksi ja 

asuinalueen viihtyisyyden lisäämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu 10 rakennuspaikkaa. 

Kiinteistön 90:32 KEKRILÄ omistajat 

AR-tontti poikkeaa alueen muusta rakennuskannasta eikä sovi tähän ympäristöön. Toteutuessaan se 

hallitsisi nykyistä asuinaluetta monella kielteisellä tavalla mm. kokonsa ja alueen korkeimmalla paikalla 

sijaintinsa vuoksi.  

AR-tontin kaavoittaminen VL-1-merkinnällä mahdollistaisi sen, että ns. vanhat ja uudet korttelit 

muodostaisivat omat viihtyisät, selkeästi erilliset naapurustonsa. Uusien talojen rakentaminen sähkölinjan 

taakse ei myöskään vaikuttaisi niin radikaalisti nykyisen jo rakennetun alueen viihtyvyyteen ja tonteilta 

avautuviin maisemiin.  

1. AR-tontiksi merkitty alue tulee jättää luonnontilaan ja kaavoittaa VL-1-merkinnällä. AR tulee poistaa 

kokonaan kaavasta tai toissijaisesti siirtää muualle, esimerkiksi sähkölinjan eteläpuolelle. 

2. Laajennusalueen, jossa sijaitsee pääasiassa AO-tontteja, tarve tulee harkita uudelleen ja 

kaavoittaa ensisijaisesti VL-1-merkinnällä. Jos luonnoksen mukainen alue kuitenkin on 

välttämätöntä kaavoittaa rakentamiseen, rakennettava alue tulee sijoittaa reilulla metsäisellä 

kaistaleella erotettuna Loijakkakiepin-Juutuanvaarantien nykyisestä asuinalueesta eli 

käytännössä sähkölinjan eteläpuolelle. 

Vastine:  

1. Vanhan asemakaava-alueen miljöön nykytilan säilyttämiseksi kaavaehdotuksesta on poistettu 

rivitalojen kortteli 136 ja alue on muutettu lähivirkistysalueeksi. Kunnalla on myös mahdollisuus 

tarjota asemakaavan mukaisia rivitalorakentamiseen tarkoitettuja tontteja muualta 

2. Inarin kunnalla on vajausta omakotitalotonttien tarjonnassa. Juutuanvaaran alue sopii hyvin 

omakotitaloasumiseen, tarjoten rauhallisen asuinympäristön lähellä kylän palveluita. 

Kaavaehdotuksessa vanhan- ja uuden asuinalueen väliin on jätetty viheraluetta suojavyöhykkeeksi.  

 

SámiSoster ry 

Suunniteltu muutos ja laajennus tuhoaa erittäin hyvän suo- ja rämealueen. jossa on merkityksellistä 

suokasvustoa ja eläimiä, joiden elinympäristö tuhoutuu. Alueen tulisi ehdottomasti olla luonnon tilassa ja 

nykyisessä muodossa,   

 Alue on aivan erityinen retkeily, marjastus ja jopa pienten lasten kanssa eriomainen alue opetella hillojen 

ja marjojen keruuta, opetella tuntemaan sieniä, ja erilaisia puita, pensaita ja kasveja, opetella perhosien 

tuntemista, seurata lintujen pesintää, sammakoiden kehittymistä ja opetella liikkumaan luonnossa 
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erilaisissa maastoissa.  Samanlaista monimuotoista ja rikasta luontoaluetta, joka on suunniteltu 

tuhottavaksi, ei näin läheltä Inarin kirkonkylää on pienten lasten perheiden ja vanhusten saavutettavissa. 

Ja ennen kaikkea, tämä kaikki on saavutettavissa ilman automatkoja. Ilmaston muutostalkoiden vuoksi 

tämä on erittäin tärkeä huomioida. 

Vastine: 

Rakennettavien korttelien välinen suo- ja rämealue on merkitty kaavaehdotuksessa retkeily- ja 

ulkoilualueeksi, lisäksi alueella on erillinen kaavamerkintä luo, joka osoittaa alueella olevan erityisiä 

luontoarvoja. Alue säilyy luonnontilaisena myös kaavan rakentamisen jälkeen. 

 Luontoarvojen säilymisen turvaamiseksi ja asuinalueen viihtyisyyden lisäämiseksi kaavaehdotuksesta on 

poistettu 10 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen vähentäminen on kasvattanut laajoja viheralueita 

entisestään. Kaavaehdotuksessa olevat retkeily ja lähivirkistysalueet ovat kaikkien Inarin kirkonkylän 

asukkaiden käytössä ja saavutettavissa, myös kävellen.  
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