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INARIN KUNTA

Inarin Miesniemen ranta-asemakaava kiinteistöille 148-402-14-25 
(Alttoniemi) ja 148-402-14-44 (Kirves)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.1.2021

Kuva 1. Lähestymiskartta ja suunnittelualueen rajaus (sininen paksumpi ääriviiva).

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän
aikaisessa  vaiheessa  laatia  kaavan  tarkoitukseen  ja  merkitykseen  nähden  tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioin-
nista.
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2. Suunnittelualue

Ranta-asemakaavan  laadinnan  kohteena  on  noin  46,47  hehtaarin  alue  Inarin
Miesniemellä.  Alue  koostuu  kahdesta  yksityisomisteisesta  kiinteistöstä.  Alueen  toiselle
kiinteistölle (148-402-14-25) sijoittuu olevia rakennuksia, jotka ovat vapaa-ajan käytössä.
Toinen  kiinteistö  (148-402-14-44) on  rakentamaton  sen  läpi  kulkevaa  tietä  lukuun
ottamatta. Suunnittelualue rajautuu Inarijärven rantaan.

Kuva 2. Lähestymiskartta ja suunnittelualueen alustava rajaus (vihreä alue). © Maanmittauslaitos.

3. Suunnittelun lähtökohdat

3.1 Maakuntakaava

Pohjois-Lapin  maakuntakaava  on  saanut  lainvoiman  28.1.2008.  Maakuntakaavassa
suunnittelualue on merkitty metsätalous- ja poronhoitovaltaiseksi alueeksi (M-1).
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Kuva 3. Ote Pohjois-Lapin maakuntakaavasta ja keskeisistä merkinnöistä sekä määräyksistä.
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3.2 Yleiskaava

Asemakaavan  suunnittelualue  on  osayleiskaavan  alueella,  joka  on  saanut  lainvoiman
24.6.2020.  Osayleiskaavassa  alue  on  osoitettu  osittain  maa-  ja  metsätalous-  sekä
poronhoitovaltaiseksi  alueeksi  (MP),  maa-  ja  metsätalous-  sekä  poronhoitovaltaiseksi
alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MPY), loma-asuntoalueeksi (RA) ja matkailupalvelujen
alueeksi  (RM  500).  Lisäksi  kaavaan  on  merkitty  vyöhyke,  jolla  on  noudatettu
emätilatarkastelua  rantarakennusoikeuden  määrittelyssä  (ran)  sekä  olevien  ja  uusien
rakennuspaikkojen sijainnit.
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Kuva 4. Ote Inarin osayleiskaavasta ja suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja määräykset.

3.3 Asemakaava

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Koska laadittava ranta-asemakaava poik-
keaa yleiskaavasta mm. rakennusoikeuden osalta, tulee asemakaavaselostuksessa huo-
mioida yleiskaavan sisältövaatimukset. 

3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset  alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on
edistettävä maakunnan suunnittelussa,  kuntien kaavoituksessa ja  valtion viranomaisten
toiminnassa. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
14.12.2017. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ovat:

- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- Tehokas liikennejärjestelmä
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
- Uudistumiskykyinen energiahuolto

Alustavan arvion mukaan tällä asemakaavalla on vaikutuksia valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden osalta alleviivatun teeman osalta.

3.5. Maanomistus

Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa ja koostuu kahdesta kiinteistöstä. 

Inarin kunta tekee tarpeellisilta osin maanomistajien kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. 

4. Suunnittelun tavoitteet

Ranta-asemakaavan  laadinnan  tavoitteena  on  mahdollistaa  korkeatasoisen  resort-
tyyppisen  matkailualueen  toteuttaminen  suunnittelualueelle,  jonne  tulee  sijoittumaan
rakennusoikeutta noin 5900 k-m².
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5. Selvitettävät asiat

Kaavaa laadittaessa tehdään tarpeelliset MRL 9 §:n mukaiset selvitykset. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden  toteutuminen  alueella  selvitetään  ja  miten  asemakaavan
laadinta edistää niitä.

6. Laadittavat vaihtoehdot

Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarpeelliset vaihtoehtoiset maankäytön mallit ja suori-
tetaan niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviointi.

7. Arvioitavat vaikutukset

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia 
seuraavanlaisia vaikutuksia (MRL 9§).

 Ympäristövaikutukset (vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen sekä pinta- 
ja pohjavesiin)

 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kaukomaisemaan
 Liikenteelliset vaikutukset

8. Osalliset

Selvityksen perusteella osallisia ovat:

Maanomistajat ja asukkaat:
 Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset)

Yhdyskuntatekniikka
 Inergia
 Inarin Lapin Vesi Oy

Viranomaiset:
 Inarin kunta
 Lapin ELY-keskus
 Lapin Liitto
 Lapin pelastuslaitos
 Metsähallitus
 Saamelaiskäräjät Sajos
 Saamelaismuseo Siida

Muut:
 Alueen paliskunnat ja paliskuntain yhdistys
 Muut tahot ilmoituksensa mukaan
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9. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

 Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 
kuulutetaan lehdessä ja kunnan internet-sivuilla. 

 Valmisteluaineisto ja kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville. Osallisille 
tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä kirjeitse.

10. Alustava aikataulu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta 6/2020
Vireilletulo (MRL 63 §) 9/2020
Pohjakartan laadinta 6-12/2020
Viranomaisneuvottelut 20.1.2021
Luonnosvaiheen selostuksen ja kaavakartan laadinta 8-12/2020
Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 30 §) 2/2021
Kaavaluonnoksen ja -selostuksen tarkistus ehdotusvaiheeseen 2-5/2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläpito (MRL 65 §) 6-7/2021
Viranomaisneuvottelut tarvittaessa 8/2021
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 8-9/2021

12. Kaavoitusprosessin kulku

Kuulutukset kunnan ilmoituslehdessä:

 16.9.2020 kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta.

__.__.2021 kuulutus asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta ja 
valmisteluaineiston nähtävilläpidosta

__.__.2021 kuulutus asemakaavamuutosehdotuksen julkisesta nähtävilläpidosta

13. Yhteystiedot

Kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaavat Inarin kunnassa kaavoitusinsinööri Venla 
Jomppanen (p. 040 621 3823) ja tekninen johtaja Arto Leppälä (p. 0400 692 363). 
Konsulttina ja kaavan laatijana toimii arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy (p. 044 700 2155). 

Osoite: Inarin kunta, Tekninen osasto, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 
Yleinen kaavoituksen sähköposti: kaavoitus@inari.fi 

Torniossa 29.1.2021

Jarmo Lokio
arkkitehti, YKS 122
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