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VASTINE  

Merkitään tiedoksi. 

 

Lapin pelastuslaitos 

 

 

VASTINE 

Merkitään tiedoksi. 

 

Lapin maakuntamuseo 

Lapin maakuntamuseo lausuu asiasta Museolain (314/2019) mukaisena alueellisena 

vastuumuseona toimialojensa (arkeologia & rakennettu kulttuuriympäristö) osalta.  

 



  

 

Arkeologia  

Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella on lainvoimainen kaava vuodelta 

1984, jolloin ko. kaavan yhteydessä mahdollisesti teetetyt arkeologiset selvitykset ovat vanhoja, 

minkä lisäksi niistä ei ole löytynyt kirjallista selontekoa. Asemakaava-alueen rakentamiselta 

säästyneillä alueilla on arkeologista potentiaalia. Kaava-alueen rakentamattomien alueiden 

korkeus merenpinnasta on varhaiskivikautisella rannankorkeudella, minkä lisäksi alueella on 

mahdollisesti historiallisen asutuksen jäännöksiä. Koska rakentamiselta säästyneiltä alueilta ei ole 

olemassa ajantasaista arkeologista selvitystä, se tulee kaavan yhteydessä tehdä. 

Inventointitarpeen sisältävä alue on merkitty tämän lausunnon liitteenä olevaan karttaliitteeseen. 

Tehtävän inventoinnin tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimuksia.  

Rakennettu kulttuuriympäristö  

Kaavaselostuksessa on esitetty kuvaavalla tavalla alueen luonnonympäristöä kuvilla ja sanallisilla 

kuvauksilla, mutta rakennetun ympäristön osalta kaavaselostuksessa on vain varsin 

suppeasanaisesti todettu, ettei alueella ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita. Jotta 

alueella sijaitsevien rakennusten rakennushistoriallisia, kulttuurihistoriallisia tai taajamankuvallisia 

arvoja voitaisiin arvioida, tulisi alueen rakennuksista olla olemassa jotain tietoa.   

Asemakaavaselostuksessa tulee kuvata alueella oleva rakennuskanta ja arvioida ainakin 

rakennusvuoden, käyttöhistorian ja maisemakuvallisen aseman tai rakennustaiteellisen arvon 

kautta niiden kulttuurihistorialliset arvot. Kaavaselostusta tulee täydentää. 

 

VASTINE 

Alueella on voimassa Kirkonkylän osayleiskaava, joka on hyväksytty v.2014. Yleiskaavatyön 

yhteydessä on selvitetty yhdessä maakuntamuseon kanssa mahdolliset inventointitarpeet taajama-

alueella eikä inventointitarvetta ole katsottu tarpeelliseksi tehdä tälle alueelle. Alue on myös ollut 

voimakkaassa maatalouskäytössä ja maata on muokattu peltokäyttöön vuosikymmenien aikana. 

Mikään aikaisempi selvitys tai alueelta tehdyt havainnot eivät viittaa siihen, että alueella olisi 

arkeologisia kohteita. Mahdollinen inventointi ja kenttätutkimus pitäisi siten ulottaa hyvin syvälle 

maaperään. Huomattavaa on myös, että alueella on voimassa asemakaava, joka mahdollistaisi 

rakentamisen alueelle. Sodankylän kunta pitää vaatimusta kohtuuttomana eikä katso inventointia 

tarpeelliseksi. 

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta voimassa olevassa Kirkonkylän osayleiskaavassa ei ole 

tunnistettu alueelta rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin 

tutkimuksiin ja selvityksiin. Asemakaava noudattaa voimassa olevan yleiskaavan ohjausta eikä 

alueelta ole tunnistettu yleiskaavassa eikä rakennusten iän perusteella sellaisia kohteita, joita tulisi 

tarkemmin selvittää. Kaavaselostusta täydennetään näiltä osin. 

 

 

 

 



Mielipide 1 

Esitän, että kaavan valmistelija muuttaisi omistamani tilan: 758-405-4-84 kokonaisuudessaan AO 

alueeksi, nykyisessä kaavassa osa tilasta on merkitty VL-alueeksi. Esitykseni ei muuta VL-alueen 

toimivuutta ja rajoita sen käyttöä uudessa asemakaavassa.  

VASTINE  

Muutetaan esityksen mukaisesti. 

 

Mielipide 2 

Esitän, että kaavan valmistelija muuttaisi omistamani tilan: 758-405-4-82 kokonaisuudessaan AO 

alueeksi, nykyisessä kaavassa tila on merkitty VL-alueeksi. Esitykseni ei muuta VL-alueen 

toimivuutta ja rajoita sen käyttöä uudessa asemakaavassa.  

 

VASTINE 

Muutetaan esityksen mukaisesti. 

 


