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Kuva 1. Kaavahierarkia. ]okaisella alueella on voimassa vain yksi

kaava, tarkempi kaava korvaa aina yleispiirteisemm;n kaavan.
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1 KAAVOITUSruTSAUS

Kunnan tulee vehintdan kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireilla olevista ja

lehiaikoina vireille tulevista kaava-asioista maankaytto- ja rakennuslain 7 5:n mukaan. Kaavoituskatsauksen

tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tdmenhetkisesta yleis- ja asemakaavasuunnittelusta.

Ka avo ituskatsa u ksen tarkoitus on edistaa kansalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuutta osallistua

pedt6ksentekoon.

2 JOHDANTO

2.7 Maankiiytiin suunnittelu jiir jestelmii

Maankdyton suunnittelujiirjestelmen tarkoituksena on ohjata Suomen kuntien maankayttde samojen

arvojen ja periaatteiden suuntaan. Maankdytdn suunnittelujerjestelman tavoitteena on sovittaa yhteen

alueen ekologiset, maisemalliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset lahtokohdat parhaalla

mahdollisella tavalla. Maankayt6n suunnittelua ohjaa maankdytto- ja rakennuslaki (MRL) sek5 maankJyttd-

ja rakennusasetus {MRA).

Kaavoituksella ohjataan alueiden keyttoe, eri toimintojen yhtee nsovittam ista ja rakentamista. Suunnittelun

tavoitteena on edistea mm.:

- turvallisen, terveellisen ja viihtyi$n elin- ja toimintaympairiston luomista

- yhdyskuntarakenteen ja alueiden keytdn taloudellisuutta ja toimivuutta

- rakennetun ymp;ristdn kauneutta.ia kulttuuriarvojen vaalimista

- ymperistonsuojelua ja ymparistdhaittojen ehkiiisemiste

- elinkeinoelemen toimintaedellytyksie

- palvelujen saatavuutta

- liikenteen tarkoituksenmukaista jiirjestemiste

Maankaytdn suunnittelun jerjestelmiiss; suuria linjoja maaritellaan valtakunnallisissa

a lue idenkayttotavoitteissa ja maakuntien liittojen yllapitemilla maakuntakaavoilla- Kuntien vastuulla on

yksityiskohtaisempien yleis- ja asemakaavojen laatiminen (kuva 1). Niiden laatimisessa huomioidaan

ku nnan strategiset tavoitteet.

I

I
Asemakaava

Valtaku[mlliset
alueldenkiytttitavoitteet

I

Maakuntakaava

Yleiskaava



2.2 Kaavoituksen vaiheet ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet
Kaavoitukseen kuuluu yleensa nelja paavaihetta:

1. Vireilletulo
2. Luonnosvaihe (kirjalliset tai suulliset mielipiteet)
3. Ehdotusvaihe (kirjalliset muistutukset)
4. Hyveksymisvaihe (valitusaika 30 vrk)

Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan
kaavahankkeen luonne, arvioidaan sen aikataulua ja kerrotaan kaavoitukseen osallistumisen
mahdollisuuksista. Suunnitelmassa selviteteiin liseksi heti kaavoituksen alkuvaiheessa ne tahot ja osalliset,
jotka valmisteluu on kytkeftave, sekd sopivimmat tavat aidon vuorovaikutuksen aikaa nsaa m iseksi (kuva 2).

Kaavoituksen tulee olla avointa, siite tulee jakaa tietoa kunna n asukkaille ja maanomistajille. Osallisille tu lee

myiis varata mahdollisuus seurata kaavoitusta sekd tuoda esille omat nakemyksensa, tdmAn vuoksi

kaavoitushankkeiden eri vaiheissa jerjesteta;n yle isotila isuu ksia.

Useimmista kaavoista laaditaan luonnos ennen varsinaista kaavaehdotusta. Luonnosvaiheessa

kaavaluonnos asetetaan ndhtaville, jolloin siitS voi kertoa mielipiteensa joko kirjallisesti tai suullisesti.

Kaavaehdotuksen laatimisessa.ia k:isittelyss; otetaan huomioon luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot.
Kunnanhallitus hyviiksyy kaavaehdotuksen ja asettaa sen nehtiiville selostuksineen teknisen toimen
ilmoitustaululle. Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee antaa kaavan nahtevillaoloaikana. Mikdlitarvetta
on, kaavaehdotus palautetaan nehtavillaolon jelkeen uudelleen tarkistettavaksi-

Kaikista edelle mainituista vaiheista kuulutetaan alueen paikallislehti lnarilaisessa ja kunnan internetsivuilla,
lisiiksi kaavaehdotusten nAhtiiville asettamisesta maanomistajia tiedotetaan kirjeitse.

Lopullisesti sekii yleiskaavat ettd asemakaavat hyviksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston peetokseste voi 30

vuorokauden sisiilla valittaa hallinto-oikeuteen.

>

(oAsl

Kuva 2. Kaavaprosessin yhteenveto osallisten va ikutusma hdollisuudet. Kaavoitustyoryhma valmistelee asiat
kunnanhallitukseen.

2. 3 Nlaankriyttbsopimukset

Kunta voi tehdii kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvie sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja
keskendiin sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen kaynnistamisesta seke kaavan
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toteuttamiseen liittyvistd osapuolten v;lisista oikeuksista ja velvoitteista. Utsjoen kunnanvaltuusto on
hyveksynyt asemakaava-alueelle tehtavien maank;yttosopimuksen ehdot kesallii 2020 (Valtuusto

16.06.2020 6 16).

Maankayttdsopimuksissa ei voida kuitenkaan sopia kaavojen sisellosta. Maankiiyttosopimus voidaan

sitovasti tehda vasta sen jiilkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nahtevill;.

Maankdyttosopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessa.

3 KAAVOITUSTILANNE

3.1 M aakuntakaava

Maakuntakaava on usean kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen suunnitelma, jossa esitetaen alueiden
keyt6n ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat. Valtakunnalliset alueidenkdyttotavoitteet tasmentyvet

maakuntakaavassa periaatteiksi ja aluevarauksiksi ja vaikuttavat tetA kautta kuntien alueiden
suunnitteluun. Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitustyota.

Maakuntakaavoituksesta Utsjoen alueella huolehtii Lapin liitto. Voimassaoleva Pohjois-Lapin

maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 27.12.2007.

Maakuntakaavan uudistustyd on kaynnisse. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee lnarin, Sodankyldn

ja Utsjoen kuntia. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040-ehdotus on ollut viranomaislausunnoilla 28.1.-

28.2.2O2O. Ehdotukseen tuli 30 lausuntoa ja viranomaisneuvottelu on pidetty 22.4.2020. Lapin liiton hallitus

hyviiksyi 8.6.2020 vastineet saatuihin lausuntoihin seka Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040-ehdotuksen.

M aa ku nta kaavae hdotus oli julkisesti neht;ville 12.10.-15.11.2020.

3.2 Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankeytdn ohjaaminen laajoina

kokonaisuuksina seke toimintojen yhtee nsovitta m inen. Yleiskaavassa esitet;iin tavoitellun kehityksen

periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun seka

rakentamisen .ia muun maankdyton perustaksi. Yleiskaavaa voidaan laatia myos vaiheittain tai osa-

alueittain (osayleiskaava). Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitemisestd

ajan tasalla.

V o im a s sa o lev at y le i s kaav at
. Pulmankijerven rantaosayleiskaava, hyvaksytty 9.11.2001

Nuorgamin osa-alueen rantaosayleiskaava, saanut lainvoiman 5-6.2007

Karigasniemen osa-alueen rantaosayleiskaava, saanut lainvoiman 28.9.2011

Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kylialueella, saanut lainvoiman 2a.L0.2OL4

Utsjoen rantaosayleiskaava (Utsjoen osa-alueen osayleiskaava) on saanut lainvoiman 25.5.2022



3.3 Asemakaavat

Alueiden kiiyton yksityiskohtaista jerjestamist6, rakentamista ia kehittSmiste varten laaditaan asemakaava,

jonka tarkoituksena on osoittaa alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankSyttde

paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvdn ra kenta m istava n, olemassa olevan

rakennuskannan kAyton edist6misen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttamalle tavalla. Asemakaavaa

on laadittava kunnan kehityksen tai maankaytdn ohjaustarpeen edellyttemasse tahdissa. Kunnan tulee

myds seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtye toimenpiteisiin vanhentuneiden

asemakaavojen uudistamiseksi.

Voimassa olev at asemakaavat
Utsjoen kirkonkylen asemakaava

Utsjoen kirkonkylalle on laadittu rakennuskaavojen yhdistelma vuonna 1995, joka on toteutunut
pdapiirteittain. Ennen vuotta 2000 hyv:iksytyt rakennuskaava ovat maankeyttd- ja rakennuslain mukaan

nykyisin asemakaavoja.

Aittisuvannon asemakaava

Aittisuvannon ranta-asemakaavaan (ku nna nvaltu usto 28.10.2004) on tehty hyvaksymisen jdlkeen seuraavia

muutoksia:

Korttelit 3, 7 ja 8

Asemakaava on saanut lainvoiman 22.6.201-6.

Kortteli 5 ja kortteli 4 rakennuspaikka 6

Asemakaava on saanut lainvoiman 29.10.2019

Korttelit 1, 2, 3 rakennuspaikat 2 ja 4 seki korttelit 9-15

Asemakaava on saanut lainvoiman 20.8.2021.

Vi r e illii o le v at as e m ako av a t
Utsjoen kirkonkyldn asemakaavan muutos ja laajennus

Utsjoen kirkonkyliin osemakoovon muutos jo loojennus on tullut vireille 30.3.2012. Tavoitteena on

ajantasaistaa voimassa olevat kaovot sekd kaavoittaa uusia alueita tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Suunnittelualueelle on teetetty uusi pohjakarfta vanhentuneen tilalle.

Asemakaavoituksen vireilletulosta kuulutettiin L2.4.20L2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut

n; htavillS 12.4. - 2.5.2OL2. Kaavaluonnos on asetettu n; htaville 19.2. - 7 .4.2014 veliseksi aiaksi.

Utsjoen kunnanhallitus hyveksyi ehdotuksen ja asetti sen nAht;ville kokouksessaan 18.5.2020 (KH q43

18.5.2020). Saadut palautteet on kesitelty ka avoit ustyoryh mass5 14.10.2020. Kaavaehdotus hyvdksyttiin

kunnanhallituksessa 10.05.2022 (KH 892 1o.o5.2022). Valtuusto hyviiksyi kaavan kokouksessaan 30.5.2022

(valtuusto 528 30.5.2022).

6



tmt'<>
f'tsioen kunta
Tekninen &rimi

Kaavoiluskals:rus 2O22

Utsioen asemakaavan muutos korttelissa 1

Kunnanvallitus on kuuluttanut asemakaavan muutoksen laatimisen vireille Utsjoen asemakaavan korttelissa

l marraskuussa 2020 (KH S118 05.11.2020). Kyseessa on yksityisen omistuksessa oleva korttelialue.

Tavoitteena on saada alueelle matkailupalvelujen alue tukemaan matkailuelinkeinon kehittiimist; Utsjoella.

Kunnanvaltuusto hyveksyi asemakaavan muutoksen korttelissa 1 kokouksessaan 3O.5.2022 (Valtuusto

30.s.2022 E29).

Karigasniemen keskustan asemakaava

Karigasniemesse pidettiin vuoden 2014 alussa kaavoitustilaisuus maanomistajien kanssa, jossa neuvoteltiin

ase makaavo itu ksen keyn nista m isesta. Karigasniemen pohjakartta on toteutettu kes;ll6 2015.

Utsjoen kunnanhallitus p;dtti Karigasniemen asemakaavan vireillepanosta syksyllS 2020 (KH 05.11.2020

E123). Asemakaavaluonnos tulee nahtaville alkusyksysle 2022.

Aittisuvannon asemakaavan korttelin 3 rakennuspaikat 5 ja 6

Aittisuvannon asemakaavan muutos koskien korttelin 3 ra kennuspa ikko.ja 5 ja 6 otettiin valtuuston

pddtdksella 24.06.2OU. (Valtuusto 539, 24.06.20211 erilliseksi kaavo itusasiaksi. Jotta kaavoitusprosessi

menee muodollisesti oikein, tiiytyy erillisesta asemakaavan muutoksesta tehdd vireilletulo kuulutus kunnan

keyftdmiin viestint5kanaviin (kunnan ilmoitustaulu, lnarilainen-lehti). Asemakaavan muutoksesta laaditaan

kaavaluonnos, kaavaselostus ja OAS. Ne laitetaan nehtaville vireilletulo kuulutuksen kanssa osallisten

kuulemista varten. Asem a kaavaehdotus korttelin 3 rakennuspaikkojen 5 ja 6 osalta laitetaan vireille syksyll:i

2022.

3.4 Ranta-asemakaavat

Meren tai vesistdn ranta-alueeseen kuuluvalle ra ntavyo hykkee lle ei saa rakentaa rakennusta ilman

asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti maaratty yleiskaavan tai sen

osan keyttamisestd rakennusluvan my6ntemisen perusteena. Ranta-asemakaava tehdiian yleens;

maanomistajan toimesta.

Voimassa olevat ranta-asemakaavat
. Kuninkaankiven rantakaava on vahvistettu 8.3.1979
. Kuninkaankiven rantakaavan laajennus on vahvistettu 30.12.19a2
. Nillavarrin rantakaava on vahvistettu 3.6.1988
. AlakonkSSn rantakaava on vahvistettu 21.3.2000
. YlaJalven ranta-asemakaava on hyv5ksytty kunnanvaltuustossa 20.8.2003
. Osman ranta-asemakaava on hyveksytty kunnanvaltuustossa 29.8.2007 ja siihen

hyviiksytty kunnanvaltuustossa 20.6.20L6, 525
. Aittisuvannon ranta-asemakaava, hyviiksytty kunnanvaltuustossa 2a.lO.2OO4

tehty muutos on



4 RAKENNUSJARJESTYS

Maankeyttd ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjarjestys (MRL514). Rakennusjerjestys

oh.iaa rakentamista koko kunnan alueella. Se siseltea meerayksi:t lupamenettelysta ja ohjaa
rakentamistapaa hyven asuin- ja elin-ymperistain turvaamiseksi. Rakennusjerjestys on keskeisin
rakennuslupaharkinnan perusta alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Utsjoen kunnan
rakennusjarjestys on laadittu 24.5.2010. Rakennusieriesws loytyy kunnan nettisivulta.

5 TONTTTTARIONTA

Utsjoen alueen vapaat kunnan omistuksessa olevat asuinrakentamisen tontit sijaitsevat kirkonkylelld Ringin
ja Savelan alueella. Karigasniemen vapaat kunnan omistuksessa olevat tontit tullaan listaamaan

Karigasniemen keskustan asemakaavoitusprojektin yhteydessa. Nuorgamissa ei ole kunnan omistamia
rakennuspaikkoja.

LISATIETOIA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavakartat, kaavamerkinnet ja -meeriykset, kunnan nettisivulta:
Kaavoitus I Utsioki
Vapaana olevat tontit, kunnan nettisivulta: Tontit I Utsioki
Kaava-asiat Lapin liitossa www.lapinliitto.fi/maakuntakaavoitus
M aa n krytt6- ja ra ke n n usa setus M RA http://www.f in lex.filfilla k i/a ia nta sal 1999/19990895
Maankaytto-ja rakennuslaki MRL htto://www.fin lex.filfil lak i/a ja ntasa/1999/19990132

Utsjoella 8.6.2022

Mirja Savolainen
Kaavoitussihteeri
puh. 040 631 9435, m iria.savola inen @ ed u. utsioki.f i
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