1 / 10

VASTINE

KITTILÄN KUNTA
OUNASLOHEN RANTA-ASEMAKAAVA
Ounaslohen ranta-asemakaava on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä
23.3.–22.4.2016 Kittilän kunnassa (kaavaehdotus on päivätty
21.12.2015).
Ehdotuksesta on saatu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
(ELY-keskus), Lapin liiton, Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan, Rovakaira Oy:n sekä Kyrön paliskunnan lausunnot. Lisäksi ehdotuksesta saatiin yksi muistutus osalliselta.
Kaavan laatijana olen tehnyt saatuihin lausuntoihin vastineen.
Lisäksi ranta-asemakaavasta on järjestetty kaavaneuvottelu Lapin ELYkeskuksessa 11.10.2016. Kaavan laatijana olen tehnyt osana tämän vastineen yhteenvetoa ehdotuksen muutostarpeista, jotka tulee ottaa huomioon neuvottelun perusteella.

Lapin ELY-keskuksen lausunto (20.4.2016)
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Vastine
Kaavaselostukseen lisätään arvio siitä, miten kaava edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Kaavaehdotuksesta on saatu Kyrön paliskunnan lausunto (3.4.2016).
Lausunnossa paliskunta vaati muutoksia tiettyihin osiin kaavaa. Lausunnossaan paliskunta ei ole huomioinut poronhoitolain 2 §:n 2 momentin
ensimmäistä lausetta ”Tähän lakiin liittyvässä kartassa olevan rajan pohjoispuolella sijaitsevat valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa
varten tarkoitetun alueen.” Koska kaava-alue ei ole valtion maata vaan
yksityisessä omistuksessa, aluetta ei siten koske 2 §:n 2 momentin toinen
lause ”Tällä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä
aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle.” Laissa ei myöskään ole yksityisen maanomistajan maaomaisuuden itsemääräämisoikeutta rajoittavia kohtia.
Poroaitojen säilyttämistä koskeva asia on käsitelty lainvoimaisesti
27.6.2001 lopetetussa kiinteistötoimituksessa, jonka kokouspöytäkirja on
tämän vastineen liitteenä. Toimituksessa ei ole perustettu aitarasitteita,
koska oikeudelle ei ole ollut kiinteistönmuodostamislain mukaista perustetta. Aitojen säilyttämiselle tai niiden erityiselle huomioimiselle kaavassa
ei ole mitään muutakaan lakiin perustuvaa velvoitetta.
Kaavassa osoitetut rakennuspaikat (ml. korttelin 21 rakennuspaikat) on
kaavatyön aikana huolella valittu ja suunniteltu. Rakennuspaikat on osoitettu maastollisesti parhaille rakennusalueille huomioiden kaava-alueella
olevat luontoinventoinnissa havaitut luontoarvot, rakennuspaikkojen saavutettavuus sekä se, että rakennuspaikat eivät sijaitse tulvauhka-alueilla.
Ranta-asemakaava ei myöskään muodosta estettä vaihtoehtoisille porojen joenylityspaikoille.
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---

Vastine
Kaavaselostusta täydennetään ja päivitetään kaavakartalla käytettyjen
tulvakorkeuksia osoittavien merkintöjen osalta. Selostukseen lisätään
maininta edellisestä suuresta tulvasta alueella. Virtausmallin laatijan tiedot korjataan kaavaselostukseen.
Tulvauhka-alueet ovat tulkittavissa kaavakartalla olevien tulvakorkeuksien sekä maisemaselvityksen liitteenä olevien karttojen perusteella, joten liitekarttoja ei ole tarvetta päivittää.
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Vastine
Kaavamääräyksiin lisätään rakentamiskorkeutta ohjaava yleinen kaavamääräys.
Kaavamääräyksissä todetaan, että alin kastuvien rakenteiden sallittu rakentamiskorkeus on 0,5 metriä + kaavakartalla osoitettu HQ 1/100 arvo.
Rakennettaessa rakennusalalle, joka sijaitsee lähellä tulvauhka-aluetta,
on rakennusten paikan korkeustaso kaavamääräysten mukaisesti tarkistettava maastossa. Rakentamiskorkeudet määritetään rakennuslupavaiheessa. Korttelin 10 rakennusalaa siirretään kauemmas rannasta. Muutoin korttelialueita tai rakennusaloja ei ole tarvetta siirtää kauemmas rannasta.
Kaavan yleisiin määräyksiin lisätään määräys, jonka mukaan rakennukset
on sijoitettava niin, että pengertämistä tarvitaan mahdollisimman vähän.
Pengerrykset tulee maisemoida ja istuttaa siten, että rakennetut ja luonnontilaiset alueet sulautuvat toisiinsa.
Maa- ja metsätalousaluetta (M) ei ole tarvetta osoittaa rannan ja rakennuspaikan väliin omarantaisilla rakennuspaikoilla, ellei oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tätä ole edellytetty. Korttelit 10 ja 12 eivät kuulu
osayleiskaava-alueeseen. Korttelin 12 rakennuspaikat ovat lisäksi osittain
jo rakennettuja, ja rakennuspaikkojen rakennusalat on osoitettu kauemmas rannasta kuin osa jo olemassa olevista rakennuksista. Maanpinnan
pengertämistarve rakennuspaikoilla on enintään yksi metri. Vakiintuneen
kaavoituskäytännön mukaisesti maa- ja metsätalousalueen osoittaminen
korttelialueiden edustalle ei myöskään lisäisi vapaata rantaa.
Rakennuspaikkojen enimmäislukumäärän osoittaminen kortteleittain
(esim. 10/3) on valtakunnallisesti vakiintunut käytäntö ranta-asemakaavoituksessa, joten kaavamerkintää ei ole tarvetta muuttaa.
Rakennusoikeutta kuvaava kaavamääräys muutetaan muotoon: ”Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.”

Lapin liiton lausunto (30.3.2016)
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Vastine
Kaavaselostukseen lisätään Tunturi-Lapin maakuntakaavassa kaava-aluetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä ote kaavakartasta.
Selostukseen lisätään maininta, ettei maakuntakaava ole voimassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella eli suunnittelualueen eteläosassa.

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto (20.4.2016)

Vastine
Katkoviivamerkinnät korttelien 4, 5 ja 24 alueilla sekä korttelin 1 edustalla
olevalla maa- ja metsätalousalueella ovat pohjakartan mukaisia merkintöjä. Rovaniemen maanmittaustoimisto on hyväksynyt kaavan pohjakartat 23.11.2001. Pohjakartat täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa
ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Levin ympäristön osayleiskaavassa todetaan, että suurimmalla osalla
yleiskaava-alueesta on pääkäyttömuotona maa- ja metsätalous, joka on
myös jatkossa Lapin toinen pääelinkeino. Maa- ja metsätalousalueen (M)
kaavamääräyksessä mahdollistettavien huoltorakennusten tulee palvella
maa- ja metsätaloutta tai kalastusta ja metsästystä, ja tämä määräys
tukee myös osayleiskaavan tavoitetta. Tekstiä ei siten ole tarpeen poistaa
kaavamääräyksestä.
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Ohjeellisia tulvarajoja ei ole tarpeellista osoittaa kaavakartalla, sillä rakennuskorkeudet määritetään rakennuslupavaiheessa. Rakennukset tulee perustaa hyvää rakentamistapaa noudattaen siten, että maanpinta
kallistetaan rakennuksesta poispäin. Myöskään ranta-asemakaavan pohjakartan tarkkuusvaatimus ei mahdollista merkitsemään tulvarajaa kartalle. Kaavamääräyksissä todetaan, että alin kastuvien rakenteiden sallittu rakentamiskorkeus on 0,5 metriä + kaavakartalla osoitettu HQ 1/100
arvo. Rakennettaessa rakennusalalle, joka sijaitsee lähellä tulvauhka-aluetta, on rakennusten paikan korkeustaso kaavamääräysten mukaisesti
tarkistettava maastossa.
Tiellä 9562 Tepasto–Raattama keskimääräinen vuorokausiliikenne
vuonna 2015 oli 48 ajoneuvoa/vuorokausi, joista raskasta liikennettä oli
noin 4 ajoneuvoa/vrk. Liikenne tien alueella on erittäin vähäistä, joten
desibelirajojen merkitseminen korttelien 21 ja 22 kohdalle ei ole tarpeellista. Korttelien 21 ja 22 rakennusalat sijaitsevat lisäksi kaikkialla vähintään 25 metrin päässä tien keskilinjasta.
Ali-Pilttijärveä ja siitä lähtevää ojaa ei ole luontoinventoinneissa todettu
luontoarvoiltaan merkittäviksi, joten kaavamääräystä ei ole tarpeen
muuttaa tältä osin.
Metsälain tarkistamisen (20.12.2013/1085) myötä 5 b §:n ja 6 §:n asiasisältöjä on vaihdettu. Maa- ja metsätalousalueen (M) kaavamääräystä
päivitetään tältä osin.
Kaavatyön tavoitteena ei ole osoittaa alueelle yleisiä alueita (esim. VL tai
VR). Myöskään Kittilän kunnan puolelta ei ole tullut tietoon toivetta osoittaa kaavassa yleisiä alueita.

Rovakaira Oy:n lausunto (31.3.2016)

Vastine
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.
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Kyrön paliskunnan lausunto (3.4.2016)

Vastine
Lausunnossaan paliskunta ei ole huomioinut poronhoitolain 2 §:n 2 momentin ensimmäistä lausetta ”Tähän lakiin liittyvässä kartassa olevan rajan pohjoispuolella sijaitsevat valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen.” Kaava-alue ei ole valtion maata vaan
yksityisessä omistuksessa, joten aluetta ei siten koske lain 2 §:n 2 momentin toinen lause ”Tällä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle.” Laissa ei
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myöskään ole yksityisen maanomistajan maaomaisuuden itsemääräämisoikeutta rajoittavia kohtia.
Kaavassa osoitetut korttelien 21 ja 23 rakennuspaikat on kaavatyön aikana huolella valittu ja suunniteltu. Ks. myös vastine Lapin ELY-keskuksen lausuntoon (s. 2). Asianomaisiin kiinteistöihin ei kohdistu kiinteistörekisteriin merkittyjä rasitteita tai käyttöoikeuden rajoituksia, jotka tulisi
erityisesti huomioida kaavoituksen yhteydessä poronhoitoa koskevina erityistoimenpiteinä. Ranta-asemakaava ei muodosta estettä vaihtoehtoisille porojen joenylityspaikoille.
Ohjeellisen tieyhteyden kaavamääräykseen lisätään lause: ”Maanomistajien vastuulla on rakentaa paliskuntien välisen esteaidan kohdalle portti.”

Pertti Reijosen muistutus (8.4.2016)

Vastine
Kaavan toteutuminen lisää liikenteen määrää vähäisessä määrin alueella.
Suunnittelualueen kokonaisuus huomioiden lisäyksen vaikutus on vähäinen.
Puksukosken kohdalla olevaa yhteiskäyttöistä venevalkama-aluetta
(LV/yk) ei ole osoitettu kaavassa yleiseen käyttöön vaan yksityiseen käyttöön (kortteleiden 1, 2 ja 17 yhteiskäyttö). Kaavamerkinnästä puuttuu
muistutuksen tekijän omistaman kiinteistön tunnus (9:36), joka lisätään
kaavakartalla. Kiinteistöllä on kiinteistörekisteriin merkitty oikeus venevalkaman käytölle.
Muistutuksen tekijältä on saatu lisäselvitys lähteen tarkemmasta sijainnista. Lähde sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella, osa-alueen 6/7 pohjoispuolella, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta kaavan sisältöön. Lähde tulee
huomioida mahdollisissa tulevissa maankäytönsuunnitelmissa.
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YHTEENVETO
Saatujen lausuntojen ja muistutuksen sekä 11.10.2016 järjestetyn kaavaneuvottelun perusteella 21.12.2015 päivättyyn Ounaslohen ranta-asemakaavan kaavaehdotukseen tehdään seuraavat vähäiset tarkistukset:
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Kaavaselostusta täydennetään ja päivitetään kaavakartalla käytettyjen tulvakorkeuksia osoittavien merkintöjen osalta. Selostukseen lisätään maininta edellisestä suuresta tulvasta alueella. Virtausmallin laatijan tiedot korjataan kaavaselostukseen.
Kaavaselostukseen lisätään arvio siitä, miten kaava edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Kaavaselostukseen lisätään Tunturi-Lapin maakuntakaavassa
kaava-aluetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä ote
kaavakartasta. Selostukseen lisätään maininta, ettei maakuntakaava ole voimassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella eli
suunnittelualueen eteläosassa.
Kaavamääräyksiin lisätään rakentamiskorkeutta ohjaava yleinen
kaavamääräys.
Rakennusoikeutta kuvaava kaavamääräys muutetaan muotoon:
”Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.”
Ohjeellisen tieyhteyden kaavamääräykseen lisätään lause: ”Maanomistajien vastuulla on rakentaa paliskuntien välisen esteaidan
kohdalle portti.”
Metsälain tarkistamisen (20.12.2013/1085) myötä 5 b §:n ja 6 §:n
asiasisältöjä on vaihdettu. Maa- ja metsätalousalueen (M) kaavamääräystä päivitetään tältä osin.
Korttelin 10 rakennusalaa siirretään kauemmas rannasta.
Puksukosken kohdalla olevan yhteiskäyttöisen venevalkama-alueen (LV/yk) oikeutettujen kiinteistöjen listaan lisätään kiinteistö
9:36.
Kaavakartalle merkitään uudet tulvakorkeudet vuonna 2010 tehdyn laskentamallin mukaisesti.
Kaavan yleisiin määräyksiin lisätään: ”Rakennukset on sijoitettava
niin, että pengertämistä tarvitaan mahdollisimman vähän. ”Pengerrykset tulee maisemoida ja istuttaa siten, että rakennetut ja
luonnontilaiset alueet sulautuvat toisiinsa.”

Näiden vähäisten muutosten jälkeen kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Lisäksi kiinteistöt Lohiranta 18:19 ja Lohiranta I 18:34 jäävät pois hyväksyttäväksi vietävästä kaavaehdotuksesta alueen maanomistajien esityksestä.

Pasi Lappalainen
dipl.ins.
LIITE

Toimituspöytäkirja 27.6.2001 (toimitusnumero 2000-691381)

