






















MUISTIO 

 

 
Palaveri koskien Ounaslohen ranta-asemakaavan laatimista. 
 
Paikka:  Kittilän kunnanvirasto 
Aika:  17.9.2009 klo 13.30 
Läsnä:  Veli-Matti Virtanen, Kittilän kunta 

Marianne Sainio, Kittilän kunta 
  Juha Erjanti, kaavanlaatija 
  Hannu Lappalainen, maanomistaja 
  Niko Lappalainen, maanomistaja 
   
 
Ounaslohen ranta-asemakaavan luonnokset on pidetty nähtävillä 2003, edellinen 
viranomaisneuvottelu on pidetty 2006. Ympäristökeskus on antanut kaavaluonnoksista lausunnon. 
 
Kaavanlaatija Juha Erjanti kävi läpi nähtävillä olleet kaavaluonnokset ja esitteli korjatut 
kaavaluonnokset. Korjatuissa kaavaluonnoksissa on otettu huomioon hyväksytty Levin yleiskaava 
sekä tulvakorkeudet. 
 

- Karttalehti 1/7: poistettu AO-tontit ja kavennettu M-aluetta. 
- Karttalehti 2/7: RA-tontteja rannasta pois, RM-1 muutettu RA-alueeksi Levin yleiskaavan 

mukaisesti. 
- Karttalehti 3/7: lisätty ajoyhteys-merkintä, lisätty RA-tonttien rakennusoikeutta. 
- Karttalehti 4/7: rakennuspaikka siirretty tulva-alueelta pois. 
- Karttalehti 5/7: RM-merkintä muutettu RA-merkinnäksi. 
- Karttalehti 6/7: lisää RA-tontteja ja rakennusoikeutta. 
- Karttalehti 7/7: RA-tontteja vähennetty, tonttien tehokkuuslukua lisätty, M-aluetta rajattu 

pienemmäksi, merkitty poroaitoja. 
 
Vanhoissa kaavaluonnoksissa rakennusoikeutta oli yht. 22.280 k-m2, uusissa 
kaavaluonnoksissa rakennusoikeutta yht. 14.700 k-m2. RA tontteja on yht. 52 kpl ja lisäksi 
RM-alue. Aluetehokkuus on noin 0,1. Keskimääräinen rakennusoikeus RA-tontilla on noin 
230 k-m2 ja talousrakennuksen koko 80 k-m2. 
 
Todettiin, että savusaunan rakennusoikeutta ja rakennusalaa merkittäessä kaavakartalle 
tulee huomioida etäisyydet rannasta ja muista rakennuksista. 
 
Päätettiin, että kaavalaatija pyytää Ympäristökeskukselta vielä vuoden 2005 tulvakorkeudet 
ja tarkastaa rakennuspaikkojen sijainnit korkeustietojen perusteella. Kunta käy läpi 
kaavaluonnokset ja laitetaan tiedoksi Ympäristökeskukselle, josta selvitetään 
viranomaisneuvottelun tarve ja nähtäville asettaminen. Kaavaselostus täydennetään 
myöhemmin. 
 
 

Neuvottelu päätettiin klo 14.45. 
 
 
 
Muistion laati: 
 
 
______________________ 
Marianne Sainio 
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OUNASLOHEN RANTA-ASEMAKAAVAN KAAVANEUVOTTELU  
    
 
Paikka:   Lapin ELY-keskus, kokoushuone Haapa  
Aika:   23.9.2015 klo 9.00 
 
Läsnä:  Hannu Raasakka, ELY-keskus 

Pekka Herva, ELY-keskus 
Marianne Kinnunen, Kittilän kunta 
Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy 

 
 
1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

   
 Hannu Raasakka toivotti kaikki tervetulleeksi Ounaslohen ranta-asemakaavan kaavaneuvot-

teluun. Pidettiin esittelykierros. 
 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä muistion hyväksyminen 
 

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Raasakka ja sihteeriksi Marianne Kinnunen. Lähetetään 
muistio kommentoitavaksi läsnäolijoille. 

 
3. Kaavoitusprosessin vaiheet  

 
Marianne Kinnunen kertoi kaavoitusprosessin lähteneen vireille vuonna 2001. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 21.11.–4.12.2001 ja viranomaisneuvottelu on 
käyty 21.2.2002. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on pidetty nähtävillä 7.2.–10.3.2003 ja 
siitä on pyydetty Lapin ympäristökeskuksen lausunto. Kaavoitushankkeesta on pidetty lisäksi 
useita kaavaneuvotteluja ja maastokäyntejä valmisteluvaiheessa. Hanke on jäänyt lepäämään 
mm. keskeneräisten tulvaselvitysten vuoksi.  
 
Kaavaluonnosta on nyt täydennetty Lapin ympäristökeskuksen lausunnon johdosta ja tul-
vauhan alaiset alueet on selvitetty tuon aikaisen tiedon perusteella. Kaavaehdotus on tarkoi-
tus viedä kunnanhallituksen käsittelyyn ja asettaa nähtäville. Osallistumis- ja arviontisuunni-
telmaa tulee täydentää ehdotusvaiheeseen saakka ja OAS tulee päivittää tähän hetkeen mm. 
viranomaisten, muiden osallisten ja maakuntakaavaa koskevien tietojen osalta. Tarvittaessa 
kiinteistöjä koskevat tiedot tulee vielä tarkastaa. 

 
4. Kaavaluonnoksen/ehdotuksen yleisesittely 
 
Alun perin kaavanlaatijana toiminut Juha Erjanti ei jatka enää tässä hankkeessa, joten kaavan-
laatijana toimii Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä. Kaavakartat on siirretty numeeri-
seen muotoon ja kaavaselostusta on täydennetty. Kaavanlaatija esitteli päivitetyn kaavaluon-
noksen, joka on tarkoitus asettaa ehdotuksena nähtäville. Käytiin karttalehdet läpi ja kaavan 
luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualuetta on pienennetty, tulvauhan alaiset rakennuspaikat 
sekä AO- merkinnällä olevat tontit on poistettu, rakennusoikeuksia on osittain pienennetty, 
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helikopterin laskeutumispaikat on poistettu, tulvakorkeudet on lisätty sekä porojen joen yli-
tyspaikat ja poroaidat on otettu huomioon.  
 
Ranta-asemakaava-alueella on osittain voimassa Levin osayleiskaava, ja päivitetty kaavaluon-
nos on osayleiskaavan mukainen. Levin osayleiskaavassa on selvitetty valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet, mutta VAT:t on tarkistettu tämän jälkeen 1.3.2009. Valtakunnallisten 
alueidenkäytön tavoitteiden osalta selostuksessa tulisi perusteellisemmin tunnistaa seuraavat 
erityistavoitteet, jotka koskevat kaikkea kaavoitusta: pohja- ja pintavesien suojelutarve, po-
ronhoidon alueidenkäytöllisten edellytysten turvaaminen, sekä tulvavaara-alueiden huomi-
ointi.  
 
Muilta osin kuin Levin osayleiskaavan alueella on huomioitava yleiskaavan sisältövaatimuk-
set. Lisäksi kaavaselostuksen vaikutusten arviointia tulee täydentää. Rakennuspaikan sovel-
tuvuus rakentamiseen tulee ratkaista asemakaavassa. Aapo Honka Ely-keskuksesta antaa päi-
vitetyt tiedot tulvakorkeuksista ja asemakaavamääräyksiä täydennetään siltä osin. 
 
Pekka Herva huomautti maakuntakaavan mukaisesta tavoitteesta turvata rannan suuntainen 
kulkuyhteys. Rannoilla tulee olla mahdollista kulkea jokamiehen oikeudella, sekä kalastaa, 
veneillä ja turvata virkistyskäyttö. Mikäli kunnalla on tarpeita perustaa alueelle venevalkamia, 
ne on osoitettava kaavassa. Kittilän kunnan maankäytön suunnittelussa ja Levin osayleiskaa-
vassa on pyritty säilyttämään rantojen suuntainen kulkuyhteys. Asemakaavoissa ei osoiteta 
omarantaisia tontteja, vaan rannoille jätetään viheralueet virkistyskäyttöön. 
 
Keskusteltiin luontomatkailuyritysten ja jokamiehenoikeuden harjoittamisen edellytyksistä 
mm. rannalta kalastuksen ja veneilyn/ melonnan rantautumismahdollisuuksista kaava-
alueella ja omarantaisten tonttien tarpeesta. Pasi Lappalainen toi esille, että ranta-
asemakaavassa ei ratkaista jokamiehen oikeuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi hän totesi, että 
maakuntakaavan selostuksen mukaan rannan suuntainen kulkuyhteys on perusteltua osoittaa 
usein rantaviivan läheisyydestä kauemmas taustamaastoon esimerkiksi omarantaisen raken-
nuspaikan taakse. Jos rakennuspaikkaa ei voi hyödyntää omarantaisena, menee myös ranta-
asemakaavaa varten laadittu mitoituslaskelma uusiksi. 
 
Keskusteltiin myös siitä, muodostaako kaava-alue osa-alueineen tarkoituksenmukaisen koko-
naisuuden. Konsultin mukaan kaikki emätilan rantaan rajoittuvat tilat kuuluvat kaava-
alueeseen. Näin ollen kaava-alue on tarkoituksenmukainen. Mitoitus on nyt hieman yli 6 
rp/km, mikä todettiin varsin maltilliseksi.  
 
Käytiin läpi luonto- ja maisemaselvitystä sekä Natura-arvion tarveharkinta – selvitystä (selvi-
tystä Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta). Luontotyyppialueiden merkintätavat ovat osittain 
muuttuneet ja ne tulee päivittää selvityksiin. Tehtyjen selvitysten pääkohdat tulee esittää 
kaavaselostuksessa. Selvitysten ajantasaisuuteen otetaan tarvittaessa kantaa ehdotusvaiheen 
lausunnossa.   
 
5. Viranomaisten kannanotot; tarvittavat muutokset 

 
Muilta osin kaavakartalta todettiin seuraavaa: karttalehdellä 3/7 M-alueella oleva am – alue 
merkitään omaksi korttelialueekseen (AM). Karttalehdellä 4/7 korttelien 18–20 ajoyhteys 
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merkitään kaavaan. Rakennusoikeudet merkitään kunnan käytännön mukaisesti, esim. 150 + 
t80. Varsin suuriin rakennusoikeuksiin on kiinnitetty huomiota jo ympäristökeskuksen lau-
sunnossa ja siltä osin ratkaisu tulee perustella huomioon ottaen mm. maanomistajien tasa-
puolinen kohtelu.  
 
LV-alueille jätetään tilavaraus auton pysäköintiin. Mahdolliset luhtarannat merkitään luo-
alueiksi. Kaavamääräyksissä on huomioitava, että Ounasjoen uomaa ei saa muuttaa ruoppaa-
malla tai kiveämällä sekä ranta on säilytettävä luonnontilaisena.  

 
6.  Kaavoitusprosessin jatko, tehtävät ja aikataulu 

 
Kaavanlaatija toimittaa kuntaan päivitetyn kaavaehdotuksen ja muun aineiston, joka viedään 
kunnanhallituksen käsittelyyn ja asetetaan ehdotus julkisesti nähtäville loka-marraskuun ai-
kana. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisten lausunnot. 

 
7.  Muut mahdolliset asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 

 
8.  Kokouksen lopettaminen 
 
Kokous päätettiin klo 11.35. 
 
 
Muistion laati:   Muistion tarkasti: 
 
 
______________________________  _____________________________   
Marianne Kinnunen   Hannu Raasakka 


