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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Kaava: 
Utsjoen asemakaava kortteli 1. 
 
Utsjoen kunta: 
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio  puh.0400 – 933 754  
email, vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi 

 
Kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger  puh.0400 – 158 561  
email, markku.porsanger@utsjoki.fi 
 
Kaavoitussihteeri Mirja Savolainen, puh 040- 631 9435  
email. mirja.savolainen@edu.utsjoki.fi 

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

       
        Kaavan vireilletulo: 
       Kaavan vireilletulo on kuulutettu 5.11.2020. 

      Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Utsjoen kunnassa. 
          
       Kaavoituksen vaiheet: 
       Valmisteluvaiheen kuuleminen 20.5. – 2.6.2021.   
       Asemakaavan muutosehdotus nähtäville 6.10. – 4.11.2021                                                                       
        

     Kaavoitettava alue 

Tällä asemakaavoituksella muutetaan Utsjoen asemakaavaa korttelissa 1 ja osittain sitä 
ympäröivällä puistoalueella.  

  

         
        Ote Utsjoen ajantasa-asemakaavasta. 
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2. LÄHTÖKOHTATILANNE 

 
2.1 Suunnittelutilanne 
 
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 päivänä joulukuuta 
2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018.  
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 
- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka-ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa 
- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta 
 
Alueiden käytön suunnittelulla tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutumista. 
 

 
2.1.2 Maakuntakaava 
 
Utsjoen asemakaava sijoittuu maakuntakaavan keskustatoimintojen (c) alueelle (c109). 
 

  

 
Ote maakuntakaavasta. 
 
 



Seitap Oy                                                                                         UTSJOKI 5                             
2021                                                         Utsjoen asemakaava kortteli 1                            
                                                           

 
 
2.1.3 Yleiskaava 
Utsjoen kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2007 Utsjoen rantaosayleiskaavan. Korkein hallinto-
oikeus kumosi 30.6.2011 kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.  
Yleiskaava on valmisteltu uudelleen ja on tällä hetkellä kaavaehdotusvaiheessa. 
Yleiskaavaehdotukseen tällä asemakaavan muutoksella kaavoitettava alue on osoitettu 
asuinpientalojen alueeksi (AP), julkisten palvelujen alueeksi (PY) ja lähivirkistysalueeksi (VL). 
Alueella on kaksi kiinteän muinaisjäännöksen aluetta (SM 10). 
 
Utsjoen kunta on myynyt alueen matkailuyrittäjälle matkailupalvelujen alueeksi.  
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2.1.4 Asemakaava 
 

Voimassa olevassa asemakaavassa muutettavassa korttelissa 1 on yleisten rakennusten 
hallinnon korttelialuetta (YH) ja rivitalojen korttelialuetta (AR) sekä lähivirkistysaluetta (VL). 
Rivitalojen korttelialueella rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna e=0,25, hallinnon 
korttelialueella tehokkuusluvulla e=0,20. 
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2.2 Luonnonympäristö, muinaisjäännökset ja rakennettu ympäristö 

       

 
Ilmakuva alueesta  ( Lähde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoaineisto) 

 
Kaavan muutoksen alueesta lähes luonnontilaista on yleiskaavaehdotuksen (sivu 5) mukainen 
VL-alue. Muuten alue on rakennettua ympäristöä. 
Korttelialueesta rakennettua ovat yleiskaavaehdotuksen mukainen PY-alue ja läntisempi AP-alue. 
 
Muutettava kortteli 1 sijaitsee korkealla törmällä. Tenon tulvasta ei ole vaaraa korttelin 
rakentamiselle. Utsjoen itäpuolella olevan korttelin 62 asemakaavaa valmisteltaessa korttelin 
alimmaksi rakennuskorkeudeksi määritettiin 68,35 N60. Korttelin 1 maanpinta on välillä 75 – 80, 
joten ei lähelläkään tulvarajaa. 
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Kaavoitettavalla alueella sijaitsee kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, kohde ”Eninen rajavartiosto. 
Törmän päällä korttelin 1 alueella olevasta kohteesta osa on tuhoutunut. Jäljellä oleva kohde tulee 
kaavan muutoksessa otettavaksi huomioon. 
 

 
 
 
3. ASEMAKAAVAN LAATIMISEN TAVOITE 

 
Korttelin 1 itäpää ja siihen liittyvä lähivirkistysalue on matkailuyrittäjän omistuksessa. Yrittäjän 
tavoitteena on muuttaa kaava niin, että muodostuvalle rakennuspaikalle saa rakentaa 
majoitusrakennuksia, joihin saa sijoittua myös pysyviksi asuinnoiksi tarkoitettuja asuinhuoneistoja. 

 
 

4. ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN KUVAUS 
 
4.1  Yleiskuvaus 
 
Kaavaehdotuksessa kortteliin 1 osoitetaan kasi rivitalojen rakennuspaikka ja yksi 
matkailupalvelujen rakennuspaikka. Matkailupalvelujen rakennuspaikan tarpeisiin osoitetaan 
autopaikkojen korttelialue, jolle osoitetaan matkailupalvelujen rakennuspaikan tarvitsema 
väestösuojan rakennusoikeus. Autopaikkojen korttelialue on tarkoitettu myös rivitalojen 
rakennuspaikan 2 tarpeisiin. 
 
4.2  Asemakaavaehdotus 
Asemakaavaehdotuksessa kortteliin 1 osoitetaan rivitalojen (AR) korttelialuetta 1,3530 ha, siitä 
muodostuvat rakennuspaikat 1 ja 2, niille kummallekin 700 k-m2 rakennusoikeutta, joka vastaa 
suunnilleen rakennuspaikoilla käytettyä rakennusoikeutta.  
 
Korttelin rakennuspaikka 3, pinta-alaltaan 0.8790 ha, osoitetaan matkailupalvelujen 
korttelialueeksi (RM-2), jolle saa rakentaa majoitusrakennuksia, joihin saa sijoittaa myös 
pysyvään asumiseen tarkoitettuja asuinhuoneistoja. Rakennusoikeutta RM-2 rakennuspaikalle 3 
ositetaan 5500 k-m2. 
Kerrosluku RM-2 korttelialueelle osoitetaan 1/1 k II, eli korttelialueella saa rakentaa täyden 
kellarikerroksen ja kaksi maanpäällistä kerrosta. 
 
RM-2 korttelialueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, jolle on osoitettu suojeltu alueenosa. 
Kortteliin osoitetaan autopaikkojen korttelialue (LPA), joka osoitetaan korttelin 1 
rakennuspaikkojen 2 ja 3 tarpeisiin. Autopaikkojen korttelialueelle sallitaan RM-2 korttelialueen 
tarpeen mukaisen väestösuojan rakentaminen. 
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Kaavoitettavasta alueesta Tenon törmä osoitetaan 0.1840 ha retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). 
 
 

 
 
Asemakaavaehdotus 
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5. ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN ARVIOINTI 
 
5.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistäminen 
 
- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka-ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 

joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa 
Asemakaavan muutoksella luodaan työpaikkoja rakentamalla majoitushuoneistoja. Kaavalla 
muodostuvalle RM-2 alueelle saa rakentaa myös pysyviä asuntoja mm. Utsjoen 
vastarannan korttelin 62 työntekijöiden tarpeisiin.  

 
-     Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
      arvojen turvaamisesta 

Asemakaavan muutoksella osoitetaan rakentaminen niin, että Tenon luonnonarvot ja 
kalastus eivät vaarannu. Tenon törmä osoitetaan virkistys- ja retkeilyalueeksi (VR). 
Rakentaminen liitetään viemäriin, rakentamisesta ei aiheudu pinta- tai pohjavesien 
pilaantumisen vaaraa. Alueelle sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset suojellaan.                      

 
5.2 Yleiskaavaehdotus ja yleiskaavan sisältövaatimukset 

Utsjoen yleiskaavaehdotuksessa muutettavana olevan korttelin 1 alueelle on osoitettu 
asuinpientalojen (AP) ja julkisen hallinnon (PY) aluetta.  

Yleiskaavaehdotusta noudattaen asemakaavan muutosluonnoksessa korttelin 1 
rakennuspaikka 1 ositetaan rivitalojen korttelialueeksi. Yleiskaavaehdotuksesta poiketen 
rakennuspaikka 2 osoitetaan myös rivitalojen korttelialueeksi, kuten se oli osoitettuna 
aikaisemmin valmistuneessa koko Utsjoen kirkonkylän asemakaavaehdotuksessa. 
Rakennusasemakaavan muutos siis poikkeaa siltä osin yleiskaavaehdotuksesta. 
Korttelin 1 rajat osoitetaan yleiskaavaehdotusta noudattaen. 
Utsjoen yleiskaavaehdotuksen käsittelyssä sen on katsottu täyttävän yleiskaavan 
sisältövaatimukset.  
 

5.3 Vaikutukset elinkeinoihin 

5.3.1 Vaikutukset matkailuun 
Matkailun merkitys Utsjoen kunnassa on kasvava. Tällä asemakaavan muutoksella luodaan 
Utsjoelle resurssia matkailupalvelujen rakentamiselle. Muutoksella sallitaan matkailupalvelujen 
korttelialueella myös pysyvien asuntojen rakentaminen. Pysyviä asuntoja tarvitaan pääasiassa 
Utsjoen vastarannalla olevan korttelin 62 matkailupalveluiden henkilökunnan asunnoiksi. 
 
5.3.2 Vaikutukset poronhoitoon 
Kaavan muutoksella käsiteltävä alue on valtakuntien välisen raja-aidan Tenon puolella. 
Muutoksella ei ole vaikutusta poronhoitoon. 

 

5.4 Vaikutukset luonnontilaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

Utsjoen asemakaavan korttelin 1 rakennuspaikat 1 ja 2 ovat rakennettuja. Kaavan muutoksella 
muodostettava rakennuspaikka 3 on ollut suurelta osin rakennuspaikan 2 käytössä, veneiden 
varastointiin ym. ulkovarastointiin. 
Kaavoitettavasta alueesta törmät Utsjoen ja Tenon suuntaan ovat lähellä luonnontilaa, ne 
jätetään rakentamattomiksi. Törmiä kiertää vanha Tenon lossille johtanut Utsjokisuuntie, joka 
säilyy entisellään. Kaavan muutos rajoittuu siihen. 
Kaavan muutoksella muodostuva kortteli liitetään keskitettyyn vesihuoltoon. Kaavan mukaisesta 
rakentamisesta ei aiheudu pohjavesien eikä pintavesien pilaantumisen vaaraa. 
Korttelin rakentaminen suunnitellaan maisema-arvot huomioon ottaen.  
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
 
Kaavoitettavana olevan alueen omistavan yrityksen tavoitteena on käynnistää rakentaminen 
alueella syksyllä 2021.  
Asemakaavan muutoksella muodostuva matkailupalvelujen rakennuspaikka (RM-2) toteutetaan 
samaa rakennustapaa noudattaen kuin Utsjoen vastarannalle kortteli 62. 
 

 
 
 

 
 
Alustava luonnos rakennuksen julkisivuista 
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Alustava luonnos rakennuksen pohjapiirroksesta 
 
 
Rovaniemi 3.9.2021  
 
 
Tapani Honkanen  

 maanmittausteknikko, YKS 282  


