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VIITE LAUSUNTO OUTAKOSKEN YHTEISEN VESIALUEEN OSUUSKUNTA

ASIA UTSJOKI KARIGASNIEMEN ASEMAKAAVA, VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan laadinnan kohteena on noin 152 hehtaarin alue Utsjoen kunnan Karigasniemen 
kylätaajamassa. Kyseessä on alueen ensimmäinen asemakaava. Alueelle on laadittu Pohjois-Lapin 
maakuntakaava (2007), jossa suunnittelualue on merkitty keskustoimintojen alueeksi merkinnällä 
c/at ja matkailun vetovoima-alueeksi merkinnällä mv 8406. Alueella on voimassa 28.9.2011 
lainvoiman saanut Karigasniemen osa-alueen yleiskaava, Karigasniemen kyläkeskuksen alue.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on osittaa suunnittelualueella asuin- ja liikerakentamista, 
matkailupalvelujen ja yleisen rakennusten alueita, teollisuusalueita, kirkollisten rankennusten alue 
ja siihen liittyvä hautausmaa. Lisäksi suunnittelualueelle osoitetaan lähivirkistys- ja 
suojaviheraluieita, metsä- ja porotalousvaltaisia alueita, venevalkama- ja jälkikäsittelyalue.

Outakosken yhteisen vesialueen osuuskunta, pyytää asemakaava alue rajoittuu Tenon vesistöön 
Inarijokeen. Asemakaavassa on huomioitava perinteisen elinkeinon kalastuksen.

Perustelut

Asemakaavassa on huomioitava yksityisten rantatilojen määräalat, jotka ulottuvat veteen asti. 
Tenon vesistössä poikkeavat muusta Suomesta, sillä yksityisten ja valtion hallinnoimiin 
vesialueisiin on vahvistettu erityisperusteisia oikeuksia (eli oikeudet erityiseen etuuteen). Lisäksi 
on otettava huomioon kalastusoikeus osa kiinteistön varallisuutta. Näin ollen asemakaavalla ei voi 
rajoittaa ja heikentää perinteisen elinkeinon harjoittamista.

Utsjoen kunnan tulee ottaa huomioon saamelaisten alkuperäiskansanoikeudet kaavaa laatiessa. 
Saamelaisilla on oma historia, kieli, kulttuuri, elinkeinot, elämäntapa ja identiteetti. Suomen 
perustuslaki turvaa saamelaisille kotiseutualueellaan heidän kieltään ja kulttuuriaan koskevan 
itsehallinnon sen mukaan, kun lailla säädetään (PL 121.4 §) ts. elää saamelaista elämää.

Saamelaiset ovat kehittäneet vuosisatojen kuluessa ainutlaatuisen kalastuskulttuurin, josta on 
saatu toimeentuloa. Näin ollen saamelaisten kalastus oikeuksineen on huomattava osa alueen 
jokisaamelaista kulttuuria ja nauttii näin saamelaiskulttuurinsuojaa ja omaisuussuojaa Suomen 
perustuslain 17 § 3 momentin ja useiden kansainvälisten ihmisoikeus sopimuksen suojaa.

Perustuslain saamelaiskulttuurin suoja perustuu YK:n kansalaisoikeuksia ha poliittisia oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus 2 (jäljempänä KP-sopimus) artiklaan 27, jonka mukaan 
vähemmistöön kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten 
kanssa nauttia omasta kulttuurista.

KP-sopimuksen 27 artiklan ja perustuslain 17 §:n 3 momentin suojaama saamelainen kulttuuri 
ymmärretään lainsäädännössä ja oikeudenkäytännössä laajaksi, johon kuuluvat muun ohella 
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kalastus ja siihen liittyvät elinkeinon harjoittaminen. Saamelaiskulttuuriin katsotaan sisältyvän 
myös perinteisen elinkeinojen nykyaikaiset harjoittamisen muodot.

Asemakaava ei saa rajoittua vesistöihin, Pasijoki ja Vuohpi, koska se saattaa joen varrella 
asuvat tilan omistajat eriarvoiseen asemaan. Esitämme, että asemakaava laajennetaan 
vanhaan Karigasniemeen ja rakennetaan kunnallinen jätehuolto ja -vesiverkosto.

Karigasniemessä 23.10.2022 
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