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Lausuntopyyntö 4.5.2022

Kolarin kunta: Äkäslompolon asemakaavan 450-452 Maahisentie/ Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

Kiitämme yhteydenotosta.

Ylläksen alueelle sijoitu Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja, joten Fingridillä ei ole
tarvetta ottaa kantaa kaavan sisältöön.

Asiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

FINGRID OYJ
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
yksikön päällikkö
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Kolarin kunta 
c/o kunnanhallitus 
Isopalontie 2 
95900 Kolari 
kirjaamo@kolari.fi 
 
LAUSUNTO 17.5.2022 
 
Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien kortteleita 450–452 sekä VL-, VR- ja 
katualueita 
 
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan asemakaavaa muutettaessa ja vahvistaessa jo 
toimita-alueellamme olevat valmiit kunnallistekniikka rakennelmamme ja niiden sijainnit, 
jotta nyt suunnitellulle asemakaava muutosalueelle voidaan tarvittaessa varmistaa 
tarvittavat kunnallistekniikka rakennelmat tarkoituksenmukaisesti, niin teknisesti kuin 
kustannustehokkaastikin.  
 
Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi on kunnallistekniikka tarkoituksenmukaisinta 
rakentaa tai muuttaa samassa yhteydessä muun infran (mm. tiet ja sähkö) kanssa, mikäli 
olemassa oleviin rakennelmiin on tehtävä muutoksia. Tämän lisäksi vesihuollon 
suunnittelemiselle sekä sopimukselle rakentamisesta, että itse rakentamiselle on varattava 
tarpeeksi aikaa, jotta saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos.  
 
Kaava-alueille rakennettavan vesihuollon ensisijaisena hyödyn saajana on yleensä joku 
muu kuin alueella toimiva vesihuoltolaitos, tarkasteltuna kiinteistöjen arvojen nousua. Tästä 
syystä on hankkeen varmistamiseksi ja yleisesti hyväksytyn toimintatavan mukaisesti, 
arvonnousun ensisijainen hyödynsaaja (hankkeeseen ryhtyvä), erilliseen sopimukseen 
perustuen, (esim. liittymismaksuperusteisesti) velvollinen lähtökohtaisesti aina 
rahoittamaan vesihuoltoa jo rakentamisvaiheessa.  
 
Ohessa linjakarttaotteemme suunnitelma-alueesta, jossa näkyy tämänhetkinen tilanne 
linjojen osalta toiminta-alueellamme.  
 
 
Ystävällisin terveisin 
�

Mikael Mannersuo 
toimitusjohtaja 
Tunturi-Lapin Vesi Oy 
P. 040 556 2134 
mikael.mannersuo@tunturilapinvesi.fi 
www.tunturilapinvesi.fi 
 
 
 
LIITTEET   liite 1, Johtokarttaote muutosalueesta  










