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1.   Perus- ja tunnistetiedot 
 

Kaavan laatija: 
�       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

Kaavan vireilletulo: 

�       Ranta-asemakaavan muutos tullut vireille 31.01.2018. 

�       Ranta-asemakaavan muutoksen luonnos pidettiin MRA 30 §:n mukaista mielipiteiden 
kuulemista varten nähtävänä 14.3. – 13.4. 2018. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta. 

�       Ranta-asemakaavan muutosehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville xx.xx. – xx.xx.2018 ja siitä pyydetään MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 

 

2. Kaavoitettava alue 
Muutettava alue sijaitsee Nellimin kylässä.  
Yleispiirteinen sijainti ilmenee kansilehdeltä, rajaus alla olevasta kartasta rasterointina. 
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3. Lähtökohdat 

 
3.1 Suunnittelutilanne 
 
3.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 päivänä joulukuuta 
2017. Ne tulivat voimaan 1.4.2018.  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten 
toiminnassa.  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat :  
-Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
-Tehokas liikennejärjestelmä  
-Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
-Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
-Uudistumiskykyinen energiahuolto 

Näistä Nellimvuonon Vuopajan kahta rakennuspaikkaa käsittävä ranta-asemakaavan muutos voi 
vähäisellä panoksellaan edistää tavoitteita: 
-Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
-Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
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3.1.2 Maakuntakaava 
Valtioneuvosto vahvisti Pohjois-Lapin maakuntakaavan 27.12.2007. Alla ote maakuntakaavasta. 
 

 
 
Maakuntakaava ei ole voimassa yleis- eikä ranta-asemakaavan alueella. 
Kaavan muutoksen tavoite on vähäinen, sillä ei ole tavoitteena lisätä rakennuspaikkoja.  
Kaavan muutos on pinta-alaltaankin niin vähäinen, että maakuntakaavan ei voida katsoa olevan ohjeena 
kaavaa muutettaessa eikä kaavan muutos ilmeisesti vaikeuta maakuntakaavan toteuttamista.  
Maakuntakaavan merkintöjen selitykset: 
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3.1.3 Yleiskaava 

 
Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaava sijoittuu kaavaehdotusvaiheeseen valmistumassa 
olevan Ivalon yleiskaavaluonnoksen alueelle. 
Yleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu ranta-asemakaavoitettuna alueena. Yleiskaavalla ei 
esitetä ranta-asemakaava-alueille uusia maankäyttötavoitteita. Muutoksen alue on rasteroitu 
vinoviivoituksella alla olevaan otteeseen Ivalon yleiskaavaluonnoksesta. 
Kun alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa, kaavan muutosta laadittaessa tulee yleiskaavan 
sisältövaatimukset ottaa soveltuvilta osin huomioon. 
 

 
 
Ote Ivalon yleiskaavaluonnoksesta. 
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3.1.4 Ranta-asemakaava 
Ranta-asemakaavan muutos koskee 5.11.2003 hyv’äksyttyä Nellimvuonon Vuopajan ranta-
asemakaavaa. 
 

 
 
Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta. Muutettava alue rasteroituna. 
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3.2 Luonnonympäristö 
 
Kaavan muutoksen alue on aktiivisessa asuinkäytössä ollutta aluetta, asuinrakennuksen 
pihapiiriä, sen lähi ympäristöä ja vanhaa peltoa. Alueella ei ole aikaisemmien kaavoitustöiden 
(yleiskaavoitus, ranta-asemakaavoitus) yhteydessä todettu erityisiä luontoarvoja. Tämän 
muutoksen yhteydessä ei ole tehty uusia luontoselvityksiä. 
 
3.3           Rakennettu ympäristö 
 
Muutettavana olevan ranta-asemakaavan korttelissa 4 on vanhat rakennukset purettu ja AP 
rakennuspaikalle rakennettu uusi asuinrakennus. Kaava-alueen rajauksen ulkopuolelle jääneillä 
kahdella tilalla on loma-asuinrakennukset. 
Muutettava osa ranta-asemakaavaa on rakentamaton. 
   
4.  Ranta-asemakaavan muutoksen tavoite 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on yhteisrantaisten kortteleiden 7 – 10 yhteys Inarille 
ajateltu tapahtuvan muutettavan kaavan kortteleiden 4 ja 5 välissä olevan VR-alueen kautta. 
Kyseisellä kohdalla ranta on hyvin matala, siitä on vaikea lähetä pienveneilläkään Inarille. 
Kaavan muutoksen tavoitteena on siirtää yhteisrantaisille kortteleille tarkoitettu yhteiskäyttöinen 
ranta entisen korttelin 6 kohdalle, jossa ranta on pienveneiden rantautumiseen sopiva. Korttelia 6 
korvaamaan osoitetaan korttelin 4 eteläpuoleiselle vanhalle pellolle rakennuspaikka 4. Korttelin 4 
rakennuspaikkaan 1 liitetään rantayhteytenä tarpeettomaksi jäävä ranta-alueen ja yhteyden sinne 
käsittävä VR-alue. 
 
 

 
 
Ranta kaavaluonnoksen korttelin 4 rakennuspaikan 1 kohdalla. 
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Poistuvan korttelin 6 ranta taustalla, kuvassa näkyvät veneet ovat tilan 40:4 rannassa.  
 

 
Alue, jolle korttelin 6 korvaava rakennuspaikka sijoittuu. 
 
Rakennus tulisi sijoittumaan taustalla näkyvään nuoreen metsään.  
Kuvassa näkyvä ”linjaseiväs” on muutettavan kaavan korttelin 4 eteläisimmän nurkkapisteen 
rajamerkillä. 
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5. Ranta-asemakaavan muutosehdotus 
 
Maanomistajan ranta-asemakaavan muutokselle asettaman tavoitteen mukaisesti kaavan 
muutoksella osoitetaan rakennuspaikat ja rakennusalat aikaisempaa kaavaa paremmin 
soveltuville paikoille. Kaavan muutoksella rakennuspaikkojen määrä ei lisäänny. 
 
Rakennuspaikoille rakennusoikeus korotetaan nykyaikaisen omarantaisen loma-asumisen 
kysynnän mukaiselle tasolle 120 k-m2:ksi / rakennuspaikka. 
 
Muutettavassa kaavassa korttelina 6 ollut alue osoitetaan MY-alueeksi.  
 
Kaavan muutoksen luonnoksella muodostuu kaksi rakennuspaikkaa (korttelin 4 rakennuspaikat 1 
ja 4). Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1,6530 ha ja rakennusoikeus 240 k-m2. Loma-
asuinrakennusten korttelialueen pinta-ala kasvaa 0,6190 ha ja rakennusoikeuden määrä 80 k-m2. 
Katualuetta kaavassa on 0,3390 ha, jossa kasvua 0,0720 ha. Kaavan muutoksella poistuu VR-
aluetta 0,2394 ha.  

 
6. Ranta-asemakaavan muutoksen vaikutusten arviointi 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella rakennuspaikat sijoittuvat luonto- ja maisema-arvot huomioon 
ottaen paremmin kuin muutettavassa kaavassa. Aikaisemman korttelin 6 alue on järvimaisemassa 
näkyvämmällä paikalla kuin luonnoksen rakennuspaikka 4. Aikaisempi kortteli 6 on luonnontilaista 
ranta-aluetta, uusi korttelin 4 rakennuspaikka 4 sijoittuu vanhalle pellolle joka on jo metsittynyt. 
Yleiskaavan sisältövaatimukset huomioon ottaen todetaan että: 
- yhden rakennuspaikan siirto ei aiheuta muutoksia yhdyskuntarakenteen toimivuuteen 
- yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus ovat yhtä 

hyvät kuin muutettavassa kaavassa 
- elinympäristö paranee, haitta ympäristölle vähenee ja luonnonvaroja vaalitaan muutettavaa 

kaavaa paremmin, kun rakennuspaikka siirretään luonnontilaiselta rannalta vanhalle pellolle. 
Todettakoon, että muutettavana olevaa ranta-asemakaavaa laadittaessa vanha pelto oli vielä 
luonteeltaan avointa, nyt kasvaa yli 3 m korkeaa männikköä. Maisemavaikutukset olivat v. 
2003 syy, miksi rakennuspaikkaa ei silloin voitu osoitettu pellolle. Nyt luonto on maisemoinut 
alueen.   

 
  7. Kaavoituksen vaihe.  

 Ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 24.01.2018. 

 Ranta-asemakaavan muutoksen luonnos pidettiin MRA 30 § mukaisesti osallisten mielipiteiden 
kuulemista varten nähtävillä 14.3. – 13.4. 2018. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta.  

 Kuntalaiset esittivät runsaslukuisesti kaavan muutosta vastustavan mielipiteen perusteluina 
luonnon monimuotoisuuden säilyminen, rannan mataluus ja ”yhteisen veneiden säilytyksen” 
aiheuttama vesistön likaantuminen ja lisääntyvä moottoriveneiden käyttö sekä korostettiin, että 
Nellimin kylällä sekä Uuttuperällä on kunnan toimesta rakennettu asianmukainen laituri. 

 Kaavan muutoksella ei ole tarkoitus osoittaa alueelle suurta eikä pientäkään venesatamaa.  
Valmisteluvaiheen luonnoksessa luonnokseen ei ollut osoitettuna venevalkama-aluetta. 
Luonnoksessa oli esitetty ohjeellisella merkinnällä kulkuyhteys rantaan. Kun merkintä aiheutti 
turhaa huolestumista, ohjeellinenkin merkintä poistetaan kaavaehdotusvaiheessa. 

  Muuten luonnosvaiheen kuulemisessa esitetyt mielipiteet eivät aiheuttaneet muutoksia ranta-
asemakaavan muutosehdotukseen. 
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Ranta-asemakaavan muutosehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville  xx.xx.  
– xx.xx.2018 ja siitä pyydetään MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 

 
Osallisilla ja kunnanjäsenillä on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.  
Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella:  
Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

  

  YHTEYSTIEDOT: 

Inarin kunnassa kaavoituksen yhteyshenkilöt: 
Tekninen johtaja Arto Leppälä  
Kaavoitusinsinööri Pekka Junttila 

      Inarin kunta: 
 Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 
 www.inari.fi, sähköpostit: etunimi.sukunimi@inari.fi 

 
Kaavan laatija:  
Seitap Oy, www.seitap.fi 
Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282, puh. 0400-391 468 
email, tapani.honkanen@seitap.inet.fi 
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