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1 . PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Saariselän keskusta tuntumassa.
Muutosalueen kiinteistöt:
148-893-102-1 / SAARISELKÄ
148-409-57-199 / Luttomaja

Kaunispään
huippu

Saariselän
keskusta

1.2 Kaavan tarkoitus
Tarkoituksena on muuttaa yleinen pysäköintialue matkailutontiksi, johon saa rakentaa opastuspisteen.
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1.4 Luettelo selostuksen
liiteasiakirjoista
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Asemakaavan seurantalomake
Liite 3. Suunnitelmia tontille 20/3
Liite 4. Ote Seppo J. Partasen teoksesta ”Saariselkä,
magneettimäestä matkailukaupungiksi”.
Liite 5. Vastineet kaavaluonnoksesta
Liite 6. Kaavanlaatimispäätös

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista
asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
-

Kaunispään asemakaavat

-

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017

-

Karpalo-karttapalvelu

-

Maankäyttö- ja rakennuslaki

-

Museoviraston karttapalvelu

-

www.vesi.fi

-

Arvokkaat maisema-alueet-karttapalvelu, Syke

-

Saariselkä, Magneettimäestä matkailukaupungiksi
Seppo J. Partanen
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2. TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
27.10.2021
24.11.2021
16.2 – 18.3.2022

Tekninen lautakunta päätti käynnistää asemakaavan muutoksen.
Kaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.
Kaavaluonnos nähtävillä.

2.2 Asemakaava
Asemakaavan muutoksella LP-alue muutettiin RM-tontiksi.

Keskeisimmät kaavamerkinnät:

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava ohjaa maankäyttöä ja rakentamista alueella sen saatua lainvoiman.
Tontti 20 / 3 on vielä rakentamatta.
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3. LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Näkymä LP-alueelta kaakkoon:

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Saariselän keskustan välittömässä tuntumassa Lutontien varrella.
Muutosalueeseen sisältyy kortteli 38, ET-alue, LP-alue sekä VR- ja VL-aluetta.

3.1.2 Luonnonympäristö

Pohjanmataramittari

Kaavamuutosalueen ET- ja LP-alueet on rakennettu
merkintänsä mukaisiin käyttötarkoituksiin. Kortteli 38 on myös
rakennettu; muutama kookas mänty on jätetty tontille. Tontin
itäosaan on avattu latu-uralle aukko.
Alueella on n. 1,8 ha VR- ja VL-aluetta.
Alue on rakentamattomilta osiltaan mäntyvaltaista metsää.
Alueelta ei ole tarpeen tehdä luontoselvitystä.

Harmopikkumittari

Kaava-alueella on havaintoja uhanalaisesta
pohjanmataramittarista, joka on suojeltu
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)
sekä elinvoimaisesta harmopikkumittarista.
Pohjanmataramittari viihtyy todennäköisesti Luttojoen varrella
sen toukan ollessa riippuvainen kosteilla kasvupaikoilla
esiintyvistä mataralajeista. Rakentaminen RM-alueelle ei
kuitenkaan heikennä pohjanmataramittarin elinympäristöä.
Kuvat: Suomen lajitietokeskus

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalueen rakennettu osa muodostuu hotellirakennuksesta, yleisestä pysäköintialueesta,
jätepisteestä, pumppaamosta, VL-alueella olevasta rakennuksesta sekä latupohjasta.
Alueella ei ole virallisia rakennus- tai kulttuurihistoriallisia kohteita eikä muinaismuistoalueita. VL-alueella
sijaitsee 1950-luvun alussa rakennettu sauna/majoitusrakennus.

20/4

pumppaamo
20/3

VL-aluetta
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Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Kaavamuutosalueella ei asu vakituisesti ihmisiä; lähimmät asuinrakennukset ovat noin 200 metrin
päässä.
Palvelut
Saariselän keskustan palvelut ovat lyhyen matkan päässä.
Virkistys
Alueelta on lyhyt matka Saariselän ympäristön virkistysalueille.
Liikenne
Kaavateiden nopeusrajoitus on 30 km/h.

3.1.4 Maanomistus

VALTIO

VALTIO
(kauppa 13.4.2022)
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
-

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen ympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö
Luonnonvarat sekä uusiutumiskykyinen energiahuolto.

3.2.2 Maakuntakaava
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Suunnittelualue sisältyy Pohjois-Lapin
maakuntakaavaan, jonka valtioneuvosto on vahvistanut 27.12.2007.
Uusi Pohjois-Lapin maakuntakaava on kuulutettu vireille 2.5.2017 ja valmisteluaineisto oli nähtävillä 28.1 –
28.2.2020. Lapin liiton hallitus hyväksyi kaavan 1.3.2021, mutta lapin liiton valtuusto palautti kaavan
uudelleen valmisteluun.

Poimintoja maakuntakaavan määräyksistä:
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3.2.3 Yleiskaava
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa.
Ote Saariselän yleiskaavasta, joka on hyväksytty valtuustossa 10.11.2011 § 57:

Yleiskaavamääräykset, jotka koskevat kaavamuutosaluetta:

3.2.4 Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat:

28.5.2009 § 52

12.10.1987 U 1228

3.2.4.1 Asemakaavan toteutuminen
Alue on toteutunut pääosin asemakaavan mukaisesti.
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3.2.5 Rakennusjärjestys
Inarin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 5.8.2014.

3.2.6 Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.10.2009. Määräyksiä on päivitetty vuonna 2014.
Päivitetyt määräykset ovat tulleet voimaan 1.7.2014.

3.2.7 Pohjakartta
Alueen pohjakartta on tehty
tasokoordinaatistojärjestelmään ETRS-GK27 ja
N2000 korkeusjärjestelmään.
Asemakaavan pohjakartta on MRL 54a§
mukainen.
Pohjakartta on tarkistettu 4/2022.

3.2.8 Lähiympäristön kaavatilanne
Muutosalue rajoittuu itäpuoleltaan Saariselän yleiskaavaan, joka on hyväksytty 10.11.2011.

Saariselän yk
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavoitus käynnistyi maanomistajan esityksestä; Kaunispään asemakaavan mukaisen LP-alueen
muuttaminen kaavamerkinnältään siten, että se mahdollistaisi jo nykyisellään kohteessa sijaitsevan
Saariselän ulkoilureittien lähtöpisteen paikoituksen ja sen lisäksi näyttävän kansallispuiston lähtöportin ja
palvelupisteen rakentamisen.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta päätti asemakaavan muutoksen laatimisesta 27.10.2021.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Maanomistajat
Keskeisiä viranomaistahoja ovat:
Lapin ELY-keskus
Ympäristönsuojeluviranomainen
Terveydensuojeluviranomainen
Rakennustarkastus
Lapin liitto
Saamelaismuseo Siida

Yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
Tunturiverkko Oy
Inarin Lapin Vesi Oy
Metsähallitus
Inari-Saariselkä Matkailu Oy
Lapeco Oy

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavoitus kuulutettiin vireille 24.11.2021 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 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 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin lehdessä, kunnantalon
ilmoitustauluilla ja Inarin kunnan nettisivuilla www.inari.fi. Maanomistajille ja rajanaapureille asiasta
tiedotettiin kirjeitse ja sähköpostilla.
Valmisteluaineisto kuulutettiin yleisesti nähtäville. Osallisille tiedotettiin kaavoituksen etenemisestä
kirjeitse.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Valmisteluaineistosta pyydettiin lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kaavaehdotuksen tullessa
yleisesti nähtäville keskeisiltä viranomaistahoilta ja yhteisöiltä pyydetään uudet lausunnot.
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Viranomaisneuvottelua ei ole katsottu tarpeelliseksi.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
LP-alueen muuttaminen kaavamerkinnältään siten, että sille voi rakentaa näyttävän kansallispuiston
lähtöportin ja palvelupisteen.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Kaavaluonnosta laadittaessa esiin tuli myös muita seikkoja, jotka kannattaa huomiota:
•
•
•
•
•

Korttelit 38 ja 20 yhdistyvät yhdeksi kortteliksi.
Latupohja sijaitsee osaksi korttelissa 38.
VL-alueella oleva rakennus.
Korttelin 38 rakennelmia on osaksi ET-alueella.
ET-alueella on maanalainen pumppaamo.

Kaavaehdotusta laadittaessa esiin tullut huomioon otettava asia:
•

Luttojoen rannoilla esiintyvä uhanalainen pohjanmataramittari. -> käsitelty osiossa 3.1.2

Näkymä kaava-alueelle Saariselän keskustan suunnasta katsottuna
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4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

LP-ALUEEN MUUTTAMINEN
MATKAILUKÄYTTÖÖN
Nykyisin LP-alue toimii yleisenä pysäköintialueena ja
ulkoilureittien ja latujen lähtöpaikkana.
Metsähallitus suunnittelee alueelle palvelupistettä, joka
toimisi ulkoilureittien lähtöporttina. Palvelupisteen
tarve on suuri, koska kyseiseltä paikalta lähtee
vuosittain maastoon useita kokemattomia retkeilijöitä.
Liitteenä otteita palvelupisteen tämän hetkisisistä
suunnitelmista.
RATKAISU:
Muutetaan LP-alue RM-tontiksi, jonka rakennusoikeus
on 300 k-m². Tontille ei laiteta tarkempia rakentamista
koskevia kaavamääräyksiä, koska kyseiselle paikalle on
tarkoitus rakentaa näyttävä opastuskeskus, eikä sen
ulkomuodosta tai laajuudesta ole vielä täyttä
varmuutta. Tämänhetkinen luonnos liitteenä

Saariselän alueen latu- ja talvipolkuverkostoa;
Pallo osoittaa tulevan palvelupisteen paikan

Tontille rakennettava lähtöportti ja palvelupiste opastaisi vuosittain tuhansia matkailijoita.

KORTTELI 38
- Tontin itäpuolelle on rakennettu latupohja.
- Osa tontin 38 piharakenteista, kuten valaisimia ja
jätekatos ovat osaksi ET-alueen puolella.
- LP-alueen muututtua tontiksi, korttelit 20 ja 38
yhdistyvät yhdeksi kortteliksi.

RATKAISU:
Kavennetaan tonttia itäpuolelta siten, että latupohja
siirtyy VR-alueen puolelle.
Laajennetaan tonttia etelän suuntaan siten, että
piha-alueen rakenteet saadaan tontin sisäpuolelle.
Koska yleinen LP-alue poistuu ei käyntiä sille enää
tarvita hotellin tontilta, poistetaan
hankalanmuotoinen uloke lounaissivulta.

20 /4

VL-ALUEELLA SIJAITSEVA RAKENNUS
Lapin Lasten Ystävät ry rakensi vuonna 1953 tuberkuloosista kärsiville vähävaraisille lapsille leirikeskuksen
Luttojoen varrelle. Leirikeskuksen rakennukset olivat alueen ensimmäiset jos Kaunispään huipulle
rakennettua Ylämajaa ei lasketa.
Leirikeskus tuhoutui tulipalossa vuonna 1958; ainoastaan kolme rakennusta säilyi.
Vuonna 1959 palosta pelastuneet rakennukset myytiin Virkamiesliitolle, joka muutamaa vuotta myöhemmin
perusti Saariselän retkeilykeskuksen ja josta myöhemmin tuli Saariselän Tunturihotelli. Liitteessä enemmän
rakennuksen historiasta.
Nykyisin Luttotuvaksi kutsutun rakennuksen omistaa Metsähallitus, joka osti sen yksityiseltä taholta
kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen.
Rakennus on nykyisessä asemakaavassa VL-alueella.
Rakennus on osa Saariselän historiaa ja on paikallaan suojella se. Sisäosat on laitettu uusiksi 90-luvun
alussa.
Maanomistaja suunnittelee avaavansa rakennukseen latukahvilan.

RATKAISU:
Lisätään rakennuksen kohdalle rakennusalueen raja, sallittu kerrosala, sallittu kerrosluku, ohjeellinen
ajoyhteys, suojelumerkintä sr-4 sekä /v-merkintä (varattu valtion tarpeisiin):
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Mitoitus
RM-7:
KL-1:
VR:
ET:
Yht.

n. 0,2 ha
n. 0,3 ha
n. 1,8 ha
n. 0,1 ha
n. 2,4 ha

Pinta-ala- ja rakennusoikeusmuutokset tonteittain
Kortteli/tontti

Nykyinen
kaavan-mukainen
pinta-ala m²

Kaavaluonnoksen
mukainen pinta-ala
m²

Pinta-alamuutos
m²

Rakennusoikeusmuutos k-m²

20 / 3

0

1966

+1966

+300

38 / 1

3147

2688

-459

0

VR

5733

18723

+12990

+50

VL

12376

0

-12376

0

ET

736

581

-155

0

LP

1966

0

-1966

0

YHTEENSÄ:

23958

23958

0

+350

Pinta-ala- ja rakennusoikeusmuutokset tiloittain
Tila

Kaavamerkintä

Nykyinen
asemakaava m²

Kaavaluonnos
m²

Pinta-alamuutos m²

Rakennusoikeusmuutos k-m²

148:893:102:1

RM-7

0

1966

+1966

+300

KL-1

3147

2688

-459

0

VR

4644

9661

+5017

0

VL

4403

0

-4403

0

LP

1966

0

-1966

0

ET

736

581

-155

0

VR

1089

9062

+7973

+50

VL

7973

0

-7973

0

23958

23958

0

+350

148:409:57:199

YHTEENSÄ:
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5.2 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennusoikeuksissa:
Rakennusoikeutta lisättiin kahden rakennuksen verran. Toinen on jo rakennettu.
Vaikutukset luontoon ja ympäristöön:
Ei huomattavia vaikutuksia.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön:
Positiivinen vaikutus; Näyttävän palvelupisteen rakentaminen lisää alueen vetovoimaisuutta.
Vaikutukset kulttuuriympäristöön:
Positiivinen vaikutus -> Säilyneelle saunarakennukselle lisättiin suojelumerkintä.
Vaikutukset ihmisiin ja elinoloihin:
Positiivinen vaikutus; rakennettava palvelupiste lisää mm. retkeilijöiden turvallisuutta.
Vaikutukset liikenteeseen:
Ei huomattavaa vaikutusta.
Vaikutukset kunnallistekniikkaan:
Ei vaikutusta; kunnallistekniikka on jo alueella.
Vaikutukset tulvaan:
Ei vaikutusta.
Vaikutukset hulevesiin:
Asemakaavamääräyksissä edellytetään uudisrakennusten rakennuslupa-asiakirjoihin sisältyvän hulevesien
käsittelysuunnitelma.
Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin:
Asemakaava voi pieneltä osaltaan edistää näitä seuraavia tavoitteita:
- Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. -> Tuleva palvelupiste luo työpaikkoja
ja edistää muiden paikkakunnalla olevien yritysten toimintamahdollisuuksia.
- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen
sijoitetaan tulva-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. Tavoite liittyy myös
hulevesien hallintaan. -> Asemakaavamääräyksissä edellytetään uudisrakennusten rakennuslupaasiakirjoihin sisältyvän hulevesien käsittelysuunnitelma.
- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien
kannalta. -> Tuleva palvelupiste tulee sijaitsemaan hyvin saavutettavissa olevalla paikalla. Useat vapaaajan viettoa tukevat reitistöt lähtevät sen välittömästä läheisyydestä.
- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamisesta ->
Historiallisesti arvokkaan Luttotuvan suojeleminen.
- Edistetään luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden aluekokonaisuuksien
säilymistä. -> Kaavassa on laaja VR-alue retkeilyverkostoineen.
- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta. -> Kaavassa on laaja VR-alue retkeilyverkostoineen.

18

Asemakaavan suhde yleiskaavaan:
Asemakaava toteuttaa yleiskaavaa.
Asemakaavan suhde maakuntakaavaan:
Asemakaava toteuttaa maakuntakaavaa.

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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5.4 Nimistö
Nimistöön ei tullut muutoksia.
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaava ohjaa maankäyttöä ja rakentamista alueella sen saatua lainvoiman.
Tontti 20/3 on vielä rakentamatta. Kunnallistekniikka on jo rakennettu.
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OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA
8.2.2022
Kaunispään asemakaavan muutos;
Ulkoilureittien lähtöpiste
Suunnittelun lähtökohdat ja
alustavat tavoitteet
Asemakaavan muutos on käynnistetty
teknisen lautakunnan päätöksellä
27.10.2021 § 92.
Saariselällä,
Lutontien
varrella
sijaitsee yleinen pysäköintialue LP.

Kaavamuutoksen tavoitteena on
muuttaa LP-alue siten, että sille on
mahdollista rakentaa kansallispuiston lähtöportti ja opastusrakennus paikoitusalueineen.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Saariselän
keskustan tuntumassa ulkoilureittien
välittömässä läheisyydessä.

Vaihtoehdot
- Kaavamuutosta ei tehdä ja alue
säilyy pysäköintialueena.

LIITE 1

Maakuntakaava

Asemakaava

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa
yleiskaavaa tai asemakaavaa. Valtioneuvosto
on vahvistanut Pohjois-Lapin maakuntakaavan
27.12.2007.

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava,
joka on hyväksytty valtuustossa 28.5.2009 § 52

Maakuntakaavassa Inarin kunnan alue on
merkitty kokonaisuudessaan merkinnällä
sa: saamelaisten kotiseutualue. Saariselkä on
merkitty
merkinnällä
RM:
Matkailupalveluiden alue.

Ilmakuva alueesta
Yleiskaava
Yleiskaava
on
ohjeena
laadittaessa
asemakaavaa. Valtuusto on hyväksynyt
Saariselän osayleiskaavan 10.11.2011 § 57.

Yleistä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta

Palaute osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan
päivittää siihen saakka kun kaavaehdotus
asetetaan yleisesti nähtäville.

Palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa kaavanlaatijalle.

Selvitettävät vaikutukset
Selvitetään suunnitelman toteuttamisen
ympäristövaikutukset.
Todetaan nykyiset kunnallistekniikan verkostot
ja arvioidaan niiden laajennustarpeet.

Tiedottaminen
Kuulutus laitetaan lehteen (Inarilainen),
kunnan viralliselle ilmoitustaululle ja kunnan
www-sivuille.: www.inari.fi .
Asiakirjat asetetaan nähtäville Inarin kunnan
nettisivuille www.inari.fi (Palvelut – tekniset
palvelut – kaavoitus – Vireillä olevat kaavat –
Asemakaavat) sekä tekniselle osastolle.
Osallisille tiedotetaan kaavoituksen
etenemisestä kirjeitse ja sähköpostilla.

Pohjakartta suunnittelualueesta
Alueen pohjakartta päivitetään teknisen
osaston toimesta siten, että kaavaehdotuksessa
on tarkistettu versio.

Osallistuminen, osalliset
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavoituksen
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensä asiasta. Osallisia ovat ainakin:
MAANOMISTAJAT JA ASUKKAAT
VIRANOMAISET:
- Lapin ELY-keskus
- Lapin liitto
- Ympäristöyksikkö
- Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
- Rakennustarkastus
MUUT:
- Tunturiverkko Oy
- Inarin Lapin Vesi Oy
- Metsähallitus

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa.
Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen tullessa
yleisesti nähtäville keskeisiltä
viranomaistahoilta pyydetään lausunnot.

Yhteystiedot
Inarin kunta
Tekninen osasto
Piiskuntie 2
99800 Ivalo
Päivi Semenoff
kaavasuunnittelija
paivi.semenoff@inari.fi
0400 - 738 995
Arto Leppälä
tekninen johtaja
arto.leppala@inari.fi
0400 692 363
Yleinen kaavoitusosoite:
kaavoitus@inari.fi

Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko
1. Käynnistysvaihe
Inarin tekninen lautakunta teki päätöksen asemakaavan muutoksesta 27.10.2021.
Asemakaavoitus kuulutetaan vireille 24.11.2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 24.11.2021.
2. Valmisteluvaihe
Kaavaluonnos asetetaan virallisesti nähtäville helmikuussa 2022.
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika on 30 vrk. Kaavaluonnoksesta voi jättää kirjallisen
mielipiteen Inarin kunnalle.
3. Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus pyritään saamaan virallisesti nähtäville keväällä 2022.
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika on 30 vrk.
Ehdotusvaiheessa kaavasta tiedotetaan kirjein maanomistajille ja lausuntopyynnöt
lähetetään viranomaisille ja muille yhteistyötahoille. Muistutukset ja lausunnot
ehdotuksesta tulee toimittaa Inarin kunnan tekniselle lautakunnalle, os.: Piiskuntie 2,
99800 Ivalo.
4. Hyväksymisvaihe
Asemakaavan hyväksymisestä päättää kunnanhallitus tai valtuusto. Asemakaavan
odotetaan olevan hyväksymiskäsittelyssä kesällä 2022.

LIITE 2

Saariselän palvelupisteen luonnos

LIITE 3
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LIITE 4
Ote Seppo J. Partasen v. 1992 ilmestyneestä teoksesta ”Saariselkä, magneettimäestä matkailukaupungiksi”:
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VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA HUOMAUTUKSIIN 5
Lapin ELY-keskus 8.3.2022:

Vastine:

Seuraavat asemakaavoitusta koskevat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet tulisi lisätä kaavaselostukseen ja lisäksi
tulisi esittää miten kyseisiä tavoitteita edistetään:
- Kulttuuriympäristön turvaaminen
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja
ekologisten yhteyksien säilyminen
- Virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyys
- Viheralueverkoston jatkuvuus

Lisätään kaavaselostukseen.

Kaava-alueella on havaintoja uhanalaisesta pohjanmataramittarista
sekä elinvoimaisesta harmopikkumittarista. Rakentaminen ei
heikennä pohjanmataramittarin elinympäristöjä.

Mainitaan asia kaavaselostuksessa.

Luttotupa on osa Saariselän historiaa ja siten suojelumerkintä sr-1
on perusteltu. Kaavamääräyksestä tulee käydä ilmi, että kyseiseen
rakennukseen kohdistuvien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että
kohteen rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Lisäksi
kaavamääräyksissä on huomioitava purkamista koskevat
määräykset siten, että purkamiskielto käy ilmi ja myös
museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen
ennen kohdetta koskevien toimenpiteiden suorittamista.

Tarkennetaan kaavamääräystä.

Maanalaisen pumppaamon päälle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka
estävät pumppaamon käytön ja huollon. Alueen vesiyhtiöltä tulee
tarvittaessa varmistaa, minkälaista toimintaa maanalaisen
pumppaamon alueelle voi sijoittaa.

Maanalaisen pumppaamon päälle ei
ole osoitettu kaavassa toimintoja.

Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, onko jätteiden aluekeräyspiste
tarkoitus säilyttää alueella. Mikäli alue tulee muuhun käyttöön,
tulee huolehtia, että Saariselän alueella säilyy muilta osin riittävästi
jätteiden keräyspisteitä alueen jätehuollon varmistamiseksi.

Asia merkitään tiedoksi. Kunnan
jätehuoltoyhtiöltä pyydetään
tarvittaessa lausunto.

KL-1-merkintä on kaavaluonnoksessa merkitty matkailua
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kyseessä on
hotellirakennusten korttelialue.

Korjataan virheellinen
kaavamerkintä.

RM-7-korttelialueen rakennuspaikalle ei ole merkitty kerroslukua.
Kerroslukua osoitettaessa tulee huomioida itään päin jyrkästi
laskeva maanpinta. ELY-keskus suosittelee määräämään
kerrosluvun ja rakentamisen toteuttamisen siten, että
rakentamisessa noudatetaan maaston luontaisia muotoja.

Tontille ei haluta laittaa rakentamista
tarkemmin sääteleviä määräyksiä,
koska sille on tarkoituksena rakentaa
näyttävä opastuskeskus.

Kaavaselostusluonnoksessa todetaan, että
viranomaisneuvottelujen tarve selviää kaavaprosessin edetessä.
Viranomaisneuvottelujen tarve tulisi tunnistaa ja neuvottelusta
sopia ELY-keskuksen kanssa ennen valmisteluaineiston nähtäville
asettamista. Tarvetta viranomaisneuvottelulle ei tässä tapauksessa
kuitenkaan ole.

Asia merkitään tiedoksi.

Kaavaselostuksessa olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää
kaavoitusprosessin sijaan MRL:n mukaista termiä
kaavoitusmenettely.

Asia merkitään tiedoksi.

Siida 18.3.2022:

Vastine:

Luttotuvan kaavamääräyksistä tulisi käydä ilmi,
etteivät rakennukseen kohdistuvat toimenpiteet saa
heikentää rakennuksen kulttuurihistoriallisia tai
rakennushistoriallisia arvoja. Lisäksi
museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen ennen rakennukseen
kohdistuvia toimenpiteitä. Kaavamääräyksessä tulee
olla myös maininta purkamiskiellosta.

Tarkennetaan kaavamääräystä.

Inarin Lapin Vesi Oy 9.2.2022:

Vastine:

Jätevedenpumppaamolle kulku sekä huolto- ja
kunnossapitotöiden suorittaminen eivät saa
vaarantua kaavamuutoksen ja rakentamisen
johdosta.

Maanalaisen pumppaamon päälle ei ole osoitettu
kaavassa toimintoja. Alue irrotettiin RM-tontista ja
palautettiin ET-alueeksi.

Metsähallitus 24.2.2022:

Vastine:

Yhdyskuntateknisen huollon tarvitseman alueen
laajuus ja rajat on hyvä selvittää ja harkita sitä,
olisiko alue edelleen ET-aluetta vai osa
jompaakumpaa tonttia.

Alue palautettiin ET-alueeksi.

Kaavamuutoksella on vaikutuksia myös tontin 38-1
ulottuvuuteen, mikä on huomioitava kaavatyössä.

Tontin omistajalta tai vuokralaiselta ei ole tullut
kielteistä lausuntoa tontin ulottuvuuden
muuttamisesta.

Lapin liitto 11.3.2022:

Vastine:

Ei lausuttavaa.

-

Ympäristösuojeluviranomainen 8.3.2022:

Vastine:

Ei lausuttavaa.

-

Terveydensuojeluviranomainen 14.2.2022:

Vastine:

Ei lausuttavaa.

-

LIITE 6
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