
 

FCG SUU

 
 
 

 
 

 

 

 

NNITTELU

INA
 
 
IVA
Raj
 
Ase
Ase

Osa
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U JA TEKNI

ARIN KUN

ALON AS
jankanga

emakaav
emakaav

allistumis

IIKKA OY  

NTA 

SEMAKA
as, Muka

van muut
van laaje

s- ja arv

    15.11.2

AAVAN L
nperäsaa

tos, kortt
nnus uud

iointisuu

2011 tark.

LAAJEN
ari ja Mu

telit 90-1
det kortt

unnitelma

 27.6.201

NUS JA 
ukkavuop

104 
telit 409-

a 

6        03

 MUUTO
pajanniem

-442 

57-P14633

OS 
mi 

 

3 



FCG Finnish
 
15.11.2011
 
 
 
 
1 M

2 M

h Consulting 

1 tark. 27.6.2

Mitä ja mi

Mitkä ovat

Asemak
Rajakan

Asemak
tos, ma
talousa

 Group Oy 

2016          

issä on su

Suunnitte
rin kunna
Mukkavu

Suunnitte
kaava-alu
sa. 

Kuva 1. Su

t suunnitt

Tekninen
jennukse

kaavan m
nkaan asuin

kaavan mu
aa- ja met
lue (M) 

   

unnitteilla

elualue sija
assa. Suun
opajanniem

elualue on 
ue on noin 

uunnittelualu

telun tavoi

 lautakunta
n (Tekltk 3

muutos, 
nalue 

uu-
sä-

Osalli
 
Ivalon
Rajan

a 

aitsee Ivalo
nnittelualue
men alueita

 noin 190 
 27 ha. Alu

ueen sijainti

itteet 

a on päättä
3.2.2010 § 

stumis- ja a

n asemakaav
nkangas, Mu

n kirkonky
e käsittää 
.  

hehtaarin 
ue on valtio

i. 

änyt käynni
21).  

rviointisuunn

van laajennu
kanperänsaa

län taajama
Rajankanka

suuruinen, 
on, kunnan 

istää asema

Suun
asem
laaje

nitelma 

us ja muutos
ari ja Mukka

assa lähellä
aan, Muka

 josta muu
 ja yksityis

akaavan m

nnittelualue
makaavan 
ennus 

s  
vuopajannie

ä keskustaa
nperänsaar

utettava as
sten omistu

muutoksen j

e, 

1 
 

emi 

a Ina-
ren ja 

sema-
ukses-

 

a laa-



FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 
   
15.11.2011 tark. 27.6.2016             Ivalon asemakaavan laajennus ja muutos  
 Rajankangas, Mukanperänsaari ja Mukkavuopajanniemi 
 
 

Tavoitteena on uusien asuinalueiden käyttöönotto, virkistysreitistön kehittä-
minen, keskustaan johtavien yhteyksien tarkistaminen, rajavartioston asunto-
alueen liittäminen asemakaavaan sekä nykyisten asemakaava-alueiden tarkis-
tus. 

Tarkastellaan Rajankankaan asuntoalueen laajennusmahdollisuutta hautaus-
maan ja nykyisen asemakaavan väliselle alueelle ja samalla tutkitaan asema-
kaava-alueen vähäiset muutostarpeet. Muut potentiaaliset uudet asuinalueet 
ovat Mukkavuopajaniemen ja Mukanperän alueilla.  

Tarkastellaan Ivalon rajavartioston asuntoaluetta ja Leiritielle tulevan liitty-
män liikenneturvallisuutta. Ivalon Rajavartiosto ei nykyisellään sisälly asema-
kaavaan. Tarkastellaan samalla Salmenrannan yksityistien linjausta sekä 
vaihtoehtoiset tieyhteydet Salmenrannantieltä keskustaan. 

Asemakaavalla on mahdollista ratkaista Mukkavuopajan virkistysreitin jatka-
minen Mukanperänsaaren kautta Rajankankaan asuntoalueelle sekä Mukanpe-
räsaaren tuleva maankäyttö.  

Tarkoituksena on tehdä maankäyttösopimus niiden maanomistajien kanssa, 
joille kaavoituksesta aiheutuu merkittävää hyötyä. (MRL 91b §) 

3 Suunnittelun lähtökohdat ja suunnittelutilanne 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtionneuvoston päätöksellä 1.3.2009 voimaan tuulleet tarkistetut valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista 
on edistettävä valtion viranomaisen toiminnassa, maakunnan suunnittelussa 
ja kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Eri-
tystavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. 

Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat:  
- Toimiva aluerakenne 
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu,  
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat,  
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. 
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (Lapin tuntu-

rialueet) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat lähinnä maakunta- ja 
yleiskaavoituksessa. 

3.2 Maakuntakaava 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan (Inari, Sodankylä ja Utsjoki) on Lapin liiton 
valtuusto hyväksynyt 19.5.2006, Valtioneuvosto vahvistanut 27.12.2007 ja 
maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2008. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis- ja asemakaa-
vaa. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin merkitty taajamatoimintojen 
alueeksi (A 33 ruskea alue) ja osa Puolustusvoimien (Rajavartiolaitoksen) alu-
eeksi (EP 2898). Suunnittelualueen läpi on maakuntakaavassa merkitty moot-
torikelkkailun ja sähkölinjojen pääreitit. Suunnittelualue sisältyy maakunta-
kaavassa merkitylle laajalle matkailun vetovoima-alueelle, matkailun ja virkis-
tyksen kehittämisen kohdealueelle (mv 8402, vihreä rajaus) ja saamelaisten 
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Merkintä: C 103 
Keskustatoimintojen alue: Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden 
toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen. 
Alueen nimi: Ivalo keskusta 
Sijainti ja kuvaus: Alue sisältää Ivalon taajaman ydinkeskustan Ivalo-hotellilta sillalle päätien 
molemmin puolin. 
Varausperuste: Alue, jolle pääosa taajaman palveluista sijoittuu. 
Kehittämisperiaate: Palveluiden lisärakentaminen suunnataan pääasiassa keskustan tiivistämi-
seen. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

 

Merkintä: EP 2898 
Puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alue: Merkinnällä osoitetaan sellaisia puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen pysyvässä käytössä olevat tai sellaiseksi suunnitellut varuskunta-, harjoi-
tus- ja vastaavat alueet, joilla liikkuminen on rajoitettua. 
Alueen nimi: IVALON RAJAVARTIOALUEEN JOHTOPAIKKA 
Sijainti ja kuvaus: Alueella sijaitsee Ivalon rajavartioalueen johtopaikka, Rajajääkärikomppania 
(1.7.2007 alkaen Rajajääkäriosasto), ampuma- ja harjoitusalue sekä palvelussuhdeasuntoja. Ra-
jajääkärikomppania kouluttaa henkilöstöä rajajoukkojen reserviin kriisiajan tarpeita varten. 
Varausperuste: Valtakunnallisesti tärkeä rajavartiolaitoksen alue. 

 
Merkintä: mv 8402 
Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue: Merkinnällä osoite-
taan matkailun ja virkistyksen kehittämisen alueidenkäytöllisiä periaatteita. Aluetta tulee kehittää 
matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen 
pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. 
Alueen nimi: MATKAILUALUE: SAARISELKÄ-IVALO 
Sijainti ja kuvaus: Alue sisältää Saariselän matkailukeskuksen lähiympäristöineen, lentoase-
man, Ivalon taajaman ja näiden välialueen. 
Varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä matkailualue. 
Kehittämisperiaate: Aluetta kehitetään matkailukeskuksen sekä kuntakeskuksen palvelujen ja 
reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. 
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Alue muodostaa ekologisen käytävän ja se mahdollistaa viheryhteystarpeet. 
Alueen käytön suunnittelussa on metsätalouden ja valtionmaalla myös poron-
hoidon harjoittamismahdollisuuksien säilyttämisen lisäksi kiinnitettävä huo-
miota ulkoilumahdollisuuksia parantavien ja ulkoilusta aiheutuvia haittoja vä-
hentävien ulkoilupolkujen ja –reittien järjestelymahdollisuuksiin. Alueelle 
suuntautuu ulkoilupainetta ja sillä on ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi tarkoi-
tus toteuttaa ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen. Alueella on sal-
littua vain maa- ja metsätaloutta sekä valtionmaalla myös poronhoitoa palve-
leva rakentaminen (MRL 43.2§). Rakentamisen sopeuttamiseen maisemaan 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Alueella sallitaan metsälainsäädännön ja metsänhoitosuositusten puitteissa 
tapahtuva metsien hoito ja käyttö alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla 
siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät. 

 Lähes kylämäisen rakentamisen kehittämisalue -AT 
(Ivalon ja Törmäsen kyläkeskusten lievealueet)  

Aluetta voidaan maankäytöllisesti kehittää Ivalon ja Törmäsen keskuksiin tu-
keutuvana kylämäisenä alueena. Maankäytön toteutumisessa tulee huomioi-
da, ettei sillä vaaranneta Ivalon asemakaavoitettavan kyläkeskusalueen 
suunnitelmallista kehittymistä. Tarvittaessa AT-alueen rakentamista tulee oh-
jata laadittavilla asemakaavoilla. Uudisrakentaminen on sovitettava huolelli-
sesti maisemaan ja kyläkuvaan. Rakennuspaikan on oltava vähintään 2000 
m² suuruinen ja rakentamisen suurin sallittu kerroskorkeus on II. Muilta osin 
rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyk-
siä. 

 

Lisäksi huomioidaan yleiskaavan yleisiä määräyksiä ja suosituksia. 

 

3.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa useita eriaikaisia asemakaavoja pääosin 
1980-luvuilta. Asemakaavan muutoksen kohteena on Rajakankaan alue sekä 
Sudentien lähellä oleva pala maa- ja metsätalousaluetta (M). 
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Kuva 4. Ote Ivalon asemakaavasta muutettavat alueet ja laajennusalue 

3.5 Rakennusjärjestys ja ympäristösuojelumääräykset 

Inarin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Inarin valtuustossa 12.6.2008 
ja tullut voimaan 22.7.2008. 

Päivitetyt ympäristösuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.7.2014. 

Muutettava M-alue  
Sudentien läheisyydellä 

Muutettava alue  
Rajakankaan 
asuinalue 

Laajennusalue 
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4 Perustiedot, tehdyt ja laadittavat selvitykset 

Asemakaavan laadinnan pohjana ovat kartat, kuvat ja kunnan hallussa olevat 
tiedot mm. kunnallistekniikasta sekä eri viranomaisten laatimat inventoinnit ja 
tietokannat ja osayleiskaavan yhteydessä tehdyt selvitykset. Maastotarkastus 
ja valokuvaus on suoritettu 14.9.2011.  

Asemakaava tehdään hyväksytylle pohjakartalle. Suunnittelumittakaava on 1: 
2 000. Uusittu numeerinen pohjakartta on valmisteilla.  

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyt selvitykset hyödynnetään ase-
makaavan laadinnassa. Ne ovat: Maisema-kulttuuriympäristöselvitys liittei-
neen (7.12.2009) ja Luontoselvitys liitteineen (25.1.2008). 

Kaavatyötä varten mahdollisesti tarvittavat lisäselvitykset kohdistuvat kult-
tuuriympäristöön (Rajavartioston rakennusryhmä), luontoon (ranta-alueet) ja 
tulvaan. Myös ampumaradan mahdolliset meluhaitat selvitetään. Arkeologisen 
täydennysinventoinnin tarve arvioidaan kun uusien rakennusalueiden sijainti 
tarkentuu.  

5 Miten ja mitä vaikutuksia arvioidaan? 

Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen toteuttamisen vaikutusten arviointi 
laaditaan asiantuntija-arviona olemassa olevan tiedon sekä osallisten ja asian-
tuntijoiden kannanottojen perusteella. Vaikutusten arvioinnin pohjana ovat 
nykytila sekä muutettavan asemakaavan aluevaraukset, merkinnät ja määrä-
ykset. 

On laadittu 3 rakennemallia, niiden vertailu ja vaikutusten arvioinnit, asema-
kaavaluonnos on laadittu vaihtoehtojen ja arvioinnin pohjalta. 

Luontoon ja luon-
nonympäristöön 

Arvioidaan vaikutuksia olemassa olevaan kasvillisuuteen 
ja eläimistöön sekä arvokkaisiin luontokohteisiin ja -
ympäristöihin olemassa olevien tietojen ja tarvittaessa 
lisäselvitysten perusteella. 

Rakennettuun ym-
päristöön 

Arvioidaan asemakaavamuutoksen ja laajennuksen mah-
dollistaman rakentamisen ja muun maankäytön vaikutuk-
sia nykyiseen rakennettuun ympäristöön sekä suhde ny-
kyiseen taajamaan ja kirkonkylän keskustaan  

Kulttuuriympäristöön Arvioidaan vaikutukset tunnettuihin muinaisjäännöksiin ja 
kulttuuriympäristön inventointikohteisiin olemassa olevien 
tietojen ja tarvittaessa lisäselvityksen perusteella.  

Maisemaan Arvioidaan vaikutuksia maiseman perusrakenteeseen ja 
maisema-arvoihin 

Liikenteeseen ja lii-
kenneväyliin  

Todetaan nykyinen liikennejärjestelmä. Arvioidaan muu-
tosten vaikutuksia liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuu-
teen tiestön, reitistön ja kevyen liikenteen osalta. 

Virkistykseen ja rei-
tistöön 

Arvioidaan virkistysalueiden ja reitistön riittävyys. 

Ihmisiin ja elinoloi-
hin 

Arvioidaan vaikutuksia terveyden, turvallisuuden, viihtyi-
syyden ja palvelujen saatavuuden näkökulmasta. 
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Kunnallistekniikkaan Todetaan nykyiset kunnallistekniikan verkostot ja arvioi-
daan niiden riittävyys ja laajennustarpeet kaavamuutok-
sen ja laajennuksen näkökulmasta. 

Tulvaan Arvioidaan vaikutuksia suhteessa kerran 100 vuodessa 
laskettuun korkeimpaan tulvakorkeuteen (HW 1/100)  

 

6 Ketkä ovat osallisia ja miten suunnittelussa tiedotetaan? 

Kaavaa valmisteltaessa ollaan vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhtei-
söjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
(MRL 6 §). Kaikilla niillä, joiden oloihin ja etuihin kaavalla on merkitystä, on 
oikeus osallistua kaavan laadintaan. Osallisia ovat seuraavat tahot, joille myös 
suunnittelutyöstä tiedotetaan: 

Yksityiset ja yhteisöt 

- Alueen maanomistajat, –haltijat ja rajanaapurit, asukkaat ja yrittäjät 
- Ivalon paliskunta 
- Inarin luonnonystävät ry 
- Inarin Lapin Vesi Oy 
- Tunturiverkko Oy 
- Saamelaiskäräjät 
- Elinkeinoyhtiö InLike 

 

Viranomaiset 

- Inarin kunta 
- Ympäristösuojelulautakunta 
- Sosiaali ja terveyslautakunta 
- Lapin ELY-keskus 
- Lapin Liitto 
- Lapin pelastuslaitos 
- Lapin rajavartiosto 
- Saamelaismuseo SIIDA  
- Museovirasto 

 
Kaavoituksen aloittamisesta ja koko hankkeen etenemisestä tiedotetaan kir-
jeellä ja kuulutuksella kaikille asianosaisille ja hankkeesta kiinnostuneille 
maanomistajille. Kuulutukset julkaistaan Inarin kunnan virallisissa tiedotus-
lehdissä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä osoitteella 
www.inari.fi. 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen valmisteluaineisto 
ja kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä osastossa 
ja kunnan Internetsivuilla. 
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7 Miten työ etenee ja milloin voi osallistua? 

09-12.2011 

01.2012 

Aloitus 

Aloituskokous ja maastokäynti, lähtötietojen keruu 

1. viranomaisneuvottelu pidetty 15.12.2011 

Kuulutus kaavoituksen vireilletulosta 4.1.2012 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu 
yleisesti nähtäville 4.1-31.1.2012 ja pyydetty mieli-
piteitä ja lausuntoja. On laadittu yhteenveto palaut-
teesta. 

  

06-07.2016 

Valmisteluvaihe 

Luonnos asetetaan nähtäville 30 pv, jolloin voi toi-
mittaa mielipiteitä.  

Lausuntoja pyydetään viranomaisilta. 

Vastineet laaditaan saapuneisiin mielipiteisiin ja lau-
suntoihin. 

  

08-09.2016 

Ehdotusvaihe 

Luonnos työstetään ehdotukseksi saadun palautteen 
pohjalta.  

Ehdotus asetetaan nähtäville 30 pv, jolloin voi toi-
mittaa muistutuksia. Lausuntoja pyydetään viran-
omaisilta. Vastineet laaditaan saapuneisiin muistu-
tuksiin ja lausuntoihin.  

2. viranomaisneuvottelu tai kaavaneuvottelu ELY- 
keskuksen kanssa pidetään tarvittaessa.  

  

10-11.2016 

Hyväksymisvaihe 

Hyväksymisen päätöksenteko kunnassa: Tekninen 
lautakunta, Kunnanhallitus, Kunnanvaltuusto 

 

8 Kuka valmistelee ja ohjaa? 

Suunnittelutyötä ohjaavat Inarin kunnan viranhaltijat ja tekninen lautakunta. 
Lisätietoja saa Inarin kunnan teknisestä osastosta ja kaavan laatijalta FCG 
Oy:stä. 

Inarin kunta 

Pekka Junttila 
kaavoitusinsinööri 

Piiskuntie 2 
99800 Ivalo 

p. 0400-967637 
pekka.junttila<a>inari.fi 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Eva Persson Puurula 
arkkitehti SAFA 

Ainonkatu 1 
96 200 Rovaniemi 

p. 050-3120281 
eva.persson-puurula <a>fcg.fi 

 


