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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Tunnistetiedot 
 

Kunta:   Inarin kunta 

Alueen nimi:   Juutuanpolku, korttelit 107 ja 108 

Kaava:   Inarin kirkonkylän asemakaava 

Kaavan nimi: Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; korttelit 107 ja 108 

Kaavakartan päiväys:  20.4.2021 

Kaavan kuvaus:   Kortteleiden käyttötarkoituksen muuttaminen. 

Kaavan laatija:  Inarin kunta, tekninen osasto 
   Mika Roininen, kaavasuunnittelija 
   kaavoitus@inari.fi 
 
Vireille tulo:                         3.3.2021 
 
Valmisteluaineisto nähtävillä:  3.3.2021-1.4.2021 
 
Kaavaehdotus nähtävillä:                        5.5.2021-3.6.2021 

   
Käsittely:   3.2.2021 §4  Tekninen lautakunta 
      Kunnanhallitus 
     Kunnanvaltuusto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Korttelit 107 ja 108 | Kaavaselostusehdotus 

 

2 
 

1.2 Suunnittelualue ja sen sijainti 

  
Kaavamuutos koskee Inarin kunnan omistamaa kiinteistöä 25:22 Kapiteeli.  

   

Suunnittelualue sijaitsee Inarin kirkonkylässä Juutuanjoen pohjoispuolella Juutuanpolun varressa. 
Etäisyys Inarin keskustaan on n. 1 km. 

 

 

1.3 Kaavan tarkoitus 

 
Inarin kirkonkylän matkailun ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Juutuanpolun aluetta on tarkoitus 
kehittää yhtenäisesti matkailua palvelevaa rakentamista edistäen. Tällä kaavamuutoksella muutetaan 
kortteleiden 107 ja 108 käyttötarkoitus matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi.  
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 1.6 Lähdemateriaali 

- Inarin kirkonkylän asemakaavan luontoselvitys, Maire Puikko MTI, luontokartoittaja, 
20.10.2019 

- Inarin kirkonkylän asemakaavan selostus 2015, Airix Ympäristö 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
• Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksesta 3.2.2021 

 
• Kaavoitus kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 

asetettiin yleisesti nähtäville 3.3.2021 
 

• Valmisteluvaiheen kuuleminen 3.3.-1.4.2021 
 

• Ehdotusvaiheen kuuleminen 5.5.2021-3.6.2021 
 

• Tekninen lautakunta 2021 
 

• Kunnanhallitus 2021 § 
 

• Kunnanvaltuusto 2021 § 
 

2.2 Asemakaava 

Suunnittelualue on Inarin kirkonkylän asemakaava-aluetta ja kaavamerkintä on RA; Kytkettyjen loma-
asuntojen korttelialue. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kaavamuutoksen saatua lainvoiman aluetta voidaan käyttää kytkettyjen loma-asuntojen korttelialueena. 

3. LÄHTÖKOHDAT 

 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Inarin kirkonkylässä Juutaunpolulla 1 km etäisyydellä kylän keskustasta. 
Alueella on voimassa 11.12.2014 hyväksytty Inarin kirkonkylän asemakaava. 

3.1.2 Alueen nykytilanteen ja luonnonympäristön kuvaus 

Suunnittelualueen kasvillisuus on tuoretta- vanhaa ja kuivahkoa kangasta. Puusto on osittain vanhaa n. 
200-300 vuotiaita mäntyjä ja isoja 100 vuotiaita koivuja. Luontoselvityksen mukaan alueelta löytyy 
näljää eri luontotyyppiä; vanhaa havupuuvaltaista tuoretta kangasta (EN), vanhaa kuivaa 

kangasta(EN), vanhaa kuivahkoa kangasta(EN) ja varttunutta kuivahkoa kangasta (NT). Näistä EN-
merkinnällä olevat kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2018 tekemän luontotyyppien 
arvioinnin mukaisiin erittäin uhanalaisiin luontotyyppeihin ja NT-merkinnällä oleva silmälläpidettäviin 
luontotyyppeihin. 
  
Suunnittelualueelle ei sijoitu Natura 2000 –verkoston alueita eikä luonnonsuojelulain 29§ tai metsälain 
10§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Juutuanpolun alue on rakennettu teiden ja kunnallistekniikan osalta, tontit alueella ovat 
rakentamattomia. 

3.1.4. Tiestö ja tekninen huolto 

Suunnittelualueelle kulku tapahtuu Juutuanpolun kautta. 

Alueella on Inarin Lapin Vesi Oy:n ja Tunturiverkko Oy:n ylläpitämät kunnallistekniset verkostot. 

3.1.5 Maanomistus 

Suunnittelu kohdistuu Inarin kunnan omistamaan kiinteistöön 25:22 Kapiteeli. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 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 

§ 
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• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
• uusiutumiskykyinen energiahuolto 

3.2.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa 
yleiskaavaa tai asemakaavaa. 
 
Pohjois-Lapin maakuntakaavan on 
valtioneuvosto vahvistanut 27.12.2007. 
Maakuntakaavassa Inarin kirkonkylä on 
osoitettu merkinnällä ats 449; 
saamelaiskulttuurin ja – hallinnon 
keskuskylä. Inarin kunta on kokonaisuudessaan 
saamelaisten kotiseutualuetta; sa. Inarin 
kirkonkylä kuuluu matkailun vetovoima-
alueeseen; mv. Inarin kunta kuuluu 
saamelaisten kotiseutualueeseen sa. 
 
 
Uusi Pohjois- Lapin maakuntakaava 2040 on 

hyväksytty Lapin liiton hallituksessa 1.3.2021, samalla esitettiin, että Lapin liiton valtuusto hyväksyy 
kaavan kokouksessaan 17.5.2021. Uusi Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 korvaa vanhan 
maakuntakaavan. 
 
Uudessa Pohjois-Lapin maakuntakaavassa Inarin kirkonkylä on osoitettu merkinnällä ats 449; 
Saamelaiskulttuurin ja –hallinnon keskuskylä. Se sijaitsee valtakunnallisesti tärkeällä kansainvälisellä 
kehittämiskäytävällä, Jäämeren käytävällä; LK ja kuuluu matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja 
virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen Inarijärvi; mv (8404). Suunnittelualue sijaitseen saamelaisten 
kotiseutualueella; sa. Lisäksi alueeseen kohdistuu aluemerkintä Sa-ma 5937; saamelaiskulttuurin, 
kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tai kohde. Merkinällä osoitetaan 
saamelaiskulttuurin liittyvät maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-
alueet. 

3.2.3 Yleiskaava 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Inarin kirkonkylä ei kuulu yleiskaava-alueeseen. 

3.2.4 Asemakaava 

Suunnittelualuetta koskeva Inarin 
kirkonkylän asemakaava on 
hyväksytty valtuustossa 11.12.2014 
§ 72 
Alueen kaavamerkintänä on RA-2; 
Kytkettyjen loma-asuntojen 

korttelialue. 
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3.2.5 Asemakaavan toteutuminen  

Lähiympäristön kaava-alue on rakennettu teiden kunnallisteknisten verkostojen osalta. Rakennuspaikat 

ovat rakentamattomia Metsänhoitajantien korttelia 103 lukuun ottamatta. 

3.2.6 Lähiympäristön kaavatilanne 

Muutosalueen lähiympäristön asemakaava on vahvistettu; 11.12.2014.  
 
 
 

 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Inarin kirkonkylän matkailun ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Juutuanpolun aluetta on tarkoitus 
kehittää yhtenäisesti matkailua palvelevaa rakentamista edistäen. Kaavamuutoksella muutetaan 
kortteleiden 107 ja 108 käyttötarkoitusta vastaamaan matkailun tarpeisiin.  
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen kaavamuutoksesta 3.2.2021 §4. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset 

Maanomistajat 

Keskeisiä viranomaistahoja ovat: 
- Lapin ELY-keskus 
- Inarin kunnan rakennustarkastus ja ympäristöyksikkö 
- Saamelaismuseo Siida 

 
Yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
- Tunturiverkko Oy 
- Inarin Lapin Vesi Oy 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 3.3.2021, samanaikaisesti osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetettiin yleisesti nähtäville.  

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

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 lausua kirjallisesti 
tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

 
Kaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävillä 
olosta kuulutettiin lehdessä ja Inarin kunnan internet-sivulla.  Rajanaapureille asiasta tiedotettiin 
kirjeitse.  
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan lehdessä ja Inarin kunnan internetsivuilla. 
Maanomistajille, rajanaapureille ja muille osallisille ehdotusvaiheesta tiedotetaan sähköpostitse tai 
kirjeitse.  
 
Asiakirjat asetetaan nähtäville myös Inarin kunnan internetin sivuille www.inari.fi  Palvelut – tekniset 
palvelut – kaavoitus – vireillä olevat kaavat – asemakaavat.  

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnos lähetettiin tiedoksi keskeisille viranomaisille ja yhteisöille.  
 
Kaavaehdotuksen tullessa yleisesti nähtäville keskeisiltä viranomaistahoilta ja yhteisöiltä pyydetään 
lausunnot.  
 
Viranomaisneuvottelua ei katsottu tarpeelliseksi.  
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Inarin kirkonkylän matkailun ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Juutuanpolun aluetta on tarkoitus 
kehittää yhtenäisesti matkailua palvelevaa rakentamista edistäen. Tällä kaavamuutoksella muutetaan 
kortteleiden 107 ja 108 käyttötarkoitus kytkettyjen loma-asuntojen korttelialueesta matkailua 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi.  
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

 

 

 

Vaihtoehtona on, että asemakaavaa ei muuteta. 
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4.6 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 

4.6.1 Valmisteluvaihe 

Kaavan valmisteluvaiheen asiakirjat lähetettiin Lapin Ely-keskukselle, Tunturiverkko Oy:lle, Inarin 

Lapin Vesi Oy:lle, Saamelaismuseo Siidalle ja Inarin kunnan rakennustarkastukselle sekä 

ympäristöyksikölle. 

Maanomistajille kaavan valmisteluvaiheesta tiedotettiin kirjeitse. 

Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät; 

Lapin ELY-keskus 

• Vireilletulokuulutuksen ja valmisteluvaiheen yhdistäminen 

• Maakuntakaavan ohjausvaikutus 

Saamelaismuseo Siida 

• Kulttuuriympäristön ja maisema-arvojen huomioiminen kaavoituksessa 

Inarin kunnan terveydensuojeluviranomainen 

• Virheellinen tieto kaavaselostuksen kohdassa 3.1.4 

Lisäksi Tunturiverkko Oy ja Inarin Lapin Vesi Oy ilmoittivat, että kaavaluonnoksesta ei ole lausuttavaa. 

Tiivistetyt lausunnot ja niille laaditut vastineet liitteenä olevassa vastineraportissa. 

4.6.2 Ehdotusvaihe 

Kaavan ehdotusvaiheesta lähetetään lausuntopyynnöt Lapin Ely-keskukselle, Tunturiverkko Oy:lle, 

Inarin Lapin Vesi Oy:lle, Saamelaismuseo Siidalle, ja Inarin kunnan rakennustarkastukselle sekä 

ympäristöyksikölle. 

Maanomistajille kaavan ehdotusvaiheesta tiedotetaan kirjeitse. 

5. Asemakaavan kuvaus 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on 11 443 m2. 

Alueen rakennusoikeus on 1700 k-m2. 

5.2 Kaavan vaikutukset 

5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja taajamakuvaan  

Kaavamuutos lisää matkailua palvelevaa rakentamista ja mahdollistaa alueen yhtenäisen toteutuksen. 
Kaavamuutoksella ei ole huomattavaa vaikutusta rakennettuun ympäristöön ja taajamakuvaan. 
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5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikuta rakennuspaikkojen rakennusoikeuteen. Puuston 
säilyttämisen turvaavat kaavamääräykset pysyvät ennallaan. Vaikutukset luontoon ja 
luonnonympäristöön säilyvät vähäisinä. 

5.2.3. Vaikutukset liikenteeseen 

Alueen rakentamisen toteutuminen voi lisätä jonkin verran liikennettä Juutuapolulla, ei merkittävää 

vaikutusta. 

5.2.4 Vaikutukset kulttuuriympäristöön 

Kaavamuutos koskee lomarakentamiseen varattuja asemakaavoitettuja kortteleita, eikä 

kaavamuutoksella ole oleellista vaikutusta kulttuuriympäristöön. Alueella ei tunneta muinaisjäännöksiä, 

eikä alueella ole Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeen kohteita.  

5.2.5 Vaikutukset maisemaan 

Kaavamuutos koskee olemassa olevia rakennuspaikkoja, joiden kerrosmäärä ja rakennusoikeus pidetään 
samana. Kaavamääräyksillä rajoitetaan rakennusten ja rakennelmien korkeutta sekä jätetään puustoa 
suojavyöhykkeeksi. Edellä mainituilla toimenpiteillä pidetään maisemaan kohdistuva haitta vähäisenä.  

5.2.6 Vaikutukset virkistykseen ja reitistöön 

Suunnittelualue rajoittuu Juutuanpolkuun, joka on suosittu retkeilyreitti Inarin kirkonkylällä. Matkailua 
palvelevalla rakentamisella on positiivinen vaikutus reitin käyttöasteeseen. 

5.2.7 Vaikutukset ihmisiin ja elinoloihin 

Suunnittelualue tukeutuu Inarin keskustan palveluihin. Kaavamuutos mahdollistaa alueen 
tehokkaamman hyödyntämisen matkailua palvelevien toimintojen järjestämiseksi ja tukee Inarin 
kirkonkylän matkailun kehitystä. 

5.2.8 Vaikutukset kunnallistekniikkaan 

Kortteleiden käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikuta alueen kunnallistekniikkaan. 

5.3 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat suunnittelualueella tukien toimivaa ja tiivistä 

matkailurakentamisen keskittymää. Matkailusta mahdollisesti aiheutuvat haitat pidetään vähäisinä, kun 

toimintaa keskitetään yhdelle alueelle. Asuinalueiden terveellistä ja turvallista elinympäristöä ja 

luonnon säilymistä elinvoimaisena tuetaan välillisesti. 

Rakentaminen sijoittuu tulvavaara-alueen ulkopuolelle. 

5.3.1 Suhde maakuntakaavaan  

Kaavamuutos edistää Inarin kirkonkylän osalta matkailun vetovoima alueen kehittymistä ja toteuttaa 
tältä osin maakuntakaavan tavoitteita. 
 
Myös uuden Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteet toteutuvat Inarin kirkonkylän kehittämisenä 
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueena. 
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5.3.2 Suhde yleiskaavaan 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleiskaavan 

sisältövaatimukset on otettu huomioon soveltuvin osin. Kaavamuutoksessa hyödynnetään olemassa 

olevaa yhdyskuntarakennetta. Suunnittelualueen läheisyydessä on riittävästi viheralueita. 

 

 

 

5.3 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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6. Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan mukainen rakentaminen voidaan aloittaa kaavamuutoksen saatua lainvoiman. 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot 

 

Inarin kunta 
Tekninen osasto 
Piiskuntie 2 
99800 Ivalo 
kaavoitus@inari.fi 
 
 
Mika Roininen 
kaavasuunnittelija 
0400-943534 
 
Ivalossa 26.4.2021     
 
 

 
Mika Roininen 
kaavasuunnittelija 
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