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Asemakaavamääräykset

Rakennusten perustaminen:
Rakennuspaikka ei saa olla tulvauhan alainen (MRL 116§). Alaville alueille rakennettaessa
tulee huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen vaara. Kosteudelle alttiit rakennusosat on
sijoitettava vähintään 0,5m ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein
tulvakorkeus (HW 1/100), elleivät kaavan hyväksymisen jälkeen valmistuvat selvitykset
muuta osoita, taikka rakennusluvan myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi
rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle.

Rakennusten perustuksia ei saa pengertää yli 70cm luonnollista maanpintaa korkeammalle.
Jos maasto on tätä jyrkempi, rakennuksen lattia on porrastettava maaston mukaan.
Pilariperustus tuulettuvalla alapohjalla voi olla alarinteen puolelta enintään 1.5 m korkea.
Maaperän rakennettavuus on selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Rakentamistapa:
Rakentamisen tulee sopeutua ympäristöönsä. Rakennukset ja muut rakennelma kuten
lipputangot ja mainostornit eivät saa nousta vallitsevan puuston yläpuolelle.

Asuinkorttelit on rakennettava kortteleittain yhtenäisellä tyylillä: kattokaltevuuden ja
kerroskorkeuden tulee olla kortteleittain tai ryhmittäin yhtenäinen. Julkisivumateriaali ja
väri voi vaihdella tonteittain. Kattojen värin tulee sointu maastoon ja kaukomaisemaan,
mistä syystä kattoväriksi suositellaan harmaan eri sävyjä.

Rantatonteilla rakennusten ja vesistön väliin tulee jättää puita niin, että rakennukset eivät
näy merkittävästi järvelle.

Keskeisiin asuin-, liike- ja matkailukortteleihin on laadittu rakentamisohjeet, joita on
noudatettava.

Tonteille sekä puisto- ja metsäalueille oman tontin kohdalle on mahdollista rakentaa
maalämpöputkistoja ja -kaivoja. Alueen käytöstä ko. tarkoitukseen on sovittava
maanomistajan kanssa. Ennen rakentamista alueelta on laadittava selvitys maaperän
sopivuudesta tarkoitukseen ja arviointi hankkeen vaikutuksista ympäristön tilaan ja
taajamakuvaan.

Liikenne:
Melualueelle rakennettaessa tai olevia rakennuksia korjattaessa on otettava huomioon,
ettei melutaso asuinrakennusten sisällä saa ylittää päiväohjearvoa 35 dBA eikä
yöohjearvoa 30 dBA. Alueelle tulee rakentaa siten, että rakennukset suojaavat asuntojen
ulko-oleskelutiloja melulta. Asuinalueilla ulko-oleskelutilojen päivämelutaso ei saa ylittää
55 dBA ja loma-asuntoalueilla 45 dBA.

Liikerakennusten korttelialueille on rakennettava autopaikkoja vähintään 1/50 k-m2.

Liikennealueille laadittavissa kunnostussuunnitelmissa on huomioitava paikan erityisluonne
ja pyrittävä parantamaan Inarin saamelaiskylän taajamakuvaa istutuksin, puukujilla,
katukalusteilla ja valaisimilla sekä erilaisilla pinnoitemateriaaleilla.
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Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio/tori.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie.

Jalankululle varattu tie.

Moottorikelkkailureitti.

Säilytettävä puusto.

Ohjeellinen urheilualue.

Ulkoilun pääreitti.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen vesialue.

Asuinrakennuksen rakennusala.

Työpaikkojen rakennusala.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Veneväylä.

Ohjeellinen rakennusala.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Merkintä osoittaa, kuinka monta asuntoa rakennuspaikalle saa rakentaa.

Pihakatu.

Ohjeellinen koirapuisto.

Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa
käyttää rakentamiseen.

Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.

Rantasaunan rakennusala.
Tontin rakennusoikeudesta alueelle saa rakentaa veneilyyn liittyviä
talousrakennuksia 20 k-m2 ja rantasaunatiloja 35 k-m2 yhtä
asuintonttia tai asuttua kiinteistöä kohti.
Matkailuun varatuilla korttelialueilla saa yritystoimintaan liittyen edellä
mainittuja tiloja rakentaa yhteensä 150 k-m2 tonttia kohti.

Maanalainen tila.

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka heikentävät veden
virtaamaa.

Rakennusala, jolle saa tontin sallitusta kerrosalasta käyttää enintään
250 k-m2 pientalon rakentamiseen asumistarkoitusta varten.

Ohjeellinen tori.

Ohjeellinen ulkoilun pääreitti.
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Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Leikkipuisto.

Uimaranta-alue.

Satama-alue.

Huoltoaseman korttelialue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Hautausmaa-alue.

Suojaviheralue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Erillispientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa pienyritystiloja.
Alueelle voidaan rakentaa asunnon lisäksi pienyritystoimintaa palvelevia
toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, joiden osuus kerrosalasta saa olla
enintään 50 %.
Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä
häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai
muuta häiriötä.

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue,
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alueelle saa sijoittaa sellaisia pienyritystiloja, jotka eivät aiheuta ympäris-
töä häiritsevää melua, tärinää, ilman tai maaperän pilaantumista,
raskasta liikennettä tai muuta häiriötä.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.

Erityisalue, jolla harjoitetaan kalankasvatusta.
Alue on tarkoitettu kalankasvatuslaitosta varten. Alueelle voidaan rakentaa
toimintaa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Maantien alue.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa ohjelmapalveluyritysten toimitiloja, huolto- ja
varastotiloja.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue
Alueelle saa rakentaa lomakylän. Alue suositellaan toteutettavaksi
paritaloina tai pieninä rivitaloina mutta myös erilliset loma-asunnot
ovat sallittuja.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa hotelli tai motellityyppisiä majoitustiloja palveluineen.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Korttelin kerrosalasta vähintään 50% on käytettävä asuintiloja varten.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.

Museorakennusten korttelialue.
Saamelaismuseo Siida ympäristöineen.
Ulkomuseoalueella olevien vanhojen rakennusten kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat ominaispiirteet on säilytettävä. Myös museorakennus Siidan mo-
dernin, saamelaisvaikutteisenulkoarkkitehtuurin ominaispiirteet ja asema
taajamakuvassa on huomioitava lähiympäristön suunnittelussa.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.
Seurakuntatalo.

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue.
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos.
Saamelaiskulttuuria ilmentävän hallinto- ja kulttuurikeskuksen ulkoarkkiteh-
tuuria on vaalittava. Rakennuksen taajamakuvallinen asema ja paikan
historiallinen merkitys saamelaiskulttuurille on huomioitava lähiympäristön
suunnittelussa.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Kytkettyjen loma-asuntojen korttelialue.
Alueet on toteutettava kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

Puisto.
Alueelle voidaan rakentaa pelikenttiä, polkuja ja oleskelukatoksia.

Lähivirkistysalue, taajamametsä.
Alueen metsiä tulee hoitaa puistonhoidon periaatteilla.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Juutuanvaara
Alueelle voidaan rakentaa kaavalla osoitetun rakennusoikeuden puitteissa
urheilua ja ulkoilua palvelevia suorituspaikkoja, huolto- ja varastotiloja,
erilaisia katoksia sekä enintään 500-paikkainen katettu katsomotila.

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Porotilojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa porotilan asuinrakennuksen, asumiseen ja
poronhoitoon liittyviä talous- ja varastorakennuksia sekä eläinaitauksia ja
katoksia.

Maa- ja metsätalousalue.

Yleinen venevalkama.

Autopaikkojen korttelialue.
Alue palvelee ympäröiviä kortteleita, jotka vastaavat alueen rakentamisesta.

Asuinpientalojen korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa matkailun majoitus- ja palvelutiloja, liiketiloja ja
kokoustiloja.

Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa liike- ja varastotiloja sekä ympäristöhäiriöitä
tuottamattomia tuotanto- ja teollisuustiloja.

Yleinen pysäköintipaikka.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.
Kirkon piha-alueen erityispiirteet on säilytettävä ja alueen muuttamista koskevista
suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto.
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Pysäköimispaikka.

Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennet-
tava yksi autopaikka.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.
z= sähkölinja

Paikallisesti arvokas rakennuskohde tai alue.
Rakennusta ei tulisi purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa siten, että
rakennuksen historiallisesti arvokas tai kylämiljöön kannalta arvokas
luonne muuttuu.

95. Onnela 1952

Numero viittaa Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi-hankkeen raportin
kohdenumeroihin (inventointikortteihin).

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt on hoidettava metsälain
mukaan. Ympäristöön rakentaminen ei saa muuttaa ja vaarantaa alueiden
olosuhteita.

Ohjeellinen ulkoilureitti / latu.

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Vuopajaniemi
Alueella tapahtuvaa rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat
vesilain 3. luvun 2§ pohjaveden muuttamiskielto ja ympäristönsuojelulain
17§ pohjaveden pilaamiskielto.
Alueella on kielletty pohjavesien kannalta haitallisten aineiden varastointi.
Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.
Rakentaminen, ojitukset ja maan kaivaminen on tehtävä siten, ettei siitä
aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden
korkeuteen.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.
Alueella oleva vanha puusto on säilytettävä.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinais-
jäännös / muinaismuistokohde.
Alueen kaivaminen, peittäminen muuttaminen ja muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista on kuultava Museoviranomaista.

11. Alakosken pohjoinen
13. Saamen museo, Vuopaja
14. Vuopaja pohjoinen
56. Vuopaja etelä
117. Pappilanniemi
455. Nukkumajoensuu länsi
464. Kirkkoranta
617. Alakoski kaakko
923. Sarviniementie
1013. Kirkkomännikkö

Suojeltava rakennus.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia,
etteivät rakennuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja/tai kyläkuvalliset
arvot vaarannu. Rakennuksen tai sen käyttötarkoituksen muuttamista koskevista
suunnitelmista on pyydettävä kirkkolain 14. luvun 5 a § edellyttämä Museoviraston
ja saamelaiskäräjien lausunto.

46. Inarin Saamelaiskirkko 1951

Numero viittaa Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi-hankkeen raportin
kohdenumeroihin (inventointikortteihin).

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit/tontit, joiden autopaikkoja saa
alueelle sijoittaa.

Sotahistoriallisesti arvokkaat kohteet.

224. Pappilanniemen sotapaikka, tanner
231. Siidan ympäristö, korsu ja kuoppia
236. Nuolentekijäntie, kuoppia
1032. Korppioja lounas

Numero viittaa Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi-hankkeen raportin
kohdenumeroihin (inventointikortteihin).

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue.

Säilytettävä rakennus / uusi rakennus.
Kyläkuvan kannalta tärkeärakennus, jota ei saa purkaa, ennen kuin
tilalle tulevalle uudisrakennukselle on saatu rakennuslupa. Uudisrakennuksen
sopeuttamisessa ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota.

48. Inarin ala-aste

Kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvan kannalta tärkeä alueen osa, jonka
ominaispiirteet tulee säilyttää.

88. Inarin kultahovi
47. Samekki
- Kirkkomännikkö
- Siida
- Sajos

Valtuuston päätöksellä hyväksymättä jätetty alue.
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