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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Ivalon keskustasta noin kaksi kilometriä etelään valtatie 4:n varrella.
Muutosalueen kiinteistöt:
1:5/LEHTOKUJA
8:21/PELTO
8:50/Gieddi
2:2/Yleinen tie

8:14/PÄSSÄRI
8:35/MILLI
8:51/Jeaggi

Laajennusalueen kiinteistöt:
27:52/MUKANPERÄ II
27:75/NURMELA
26:8/NAKU
26:15/IVALONPORTTI
26:19/Kuparipelto
2:2/Yleinen tie

8:16/PUOLUKKA-AHO
8:37/KULTAKENTTÄ
8:60/Nuukala

8:19/RONKAINEN
8:43/SYRJÄLÄ
27:75/NURMELA

26:1/VALIO
26:17/KUKKOLA

26:7/JASKANMAA
26:18/OURA

1.2 Kaavan tarkoitus
Laajennusalueelle on tarkoitus osoittaa asuinrakentamista ja kiinteistölle 148-405-26-1 myös
liikerakentamista sekä selvittää alueen muu tuleva käyttö.
Muutosalueella tarkoituksena on ajantasaistaa vuonna 1975 tehtyä asemakaavaa.
Tarkoituksena on myös tehdä maankäyttösopimus niiden maanomistajien kanssa, joille kaavoituksesta
seuraa merkittävää hyötyä.
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lisätään myöhemmin
Liite 2. Vastineet kaavaluonnos I lausuntoihin ja kannanottoihin
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake lisätään myöhemmin
Liite 4. Kaavanlaatimispäätös
Liite 5. Luontoselvitykset

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista,
taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
-

Selvitys Ivalon tulvariskien pienentämiseksi kerran sadassa vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa,
WSP Finland Oy, 2013
Maa- ja metsätalousministeriön 18.12.2015 hyväksymä Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien
hallintasuunnitelma vuosille 2016 – 2021, Lapin ELY-keskus, 2014
Ivalon asemakaavat
Ivalon alueen yleiskaava, Pöyry Finland Oy, 2010
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017
Laaksoarhoselvitys, Puikko Maire 2019
Selvitys moottorikelkkareiteistä, Inarin kunnan reittimestari
Lumilogistiikan tehostaminen kaupungeissa, Keskinen Anna, Aalto-yliopisto, 2012

86/11
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Kevyenliikenteenväylää valtatien länsipuolella

2. TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
31.1.2012
30.5.2012
15.8.2012
25.5.2012
4.3.2013
20.8.2014
18.11.2014
7.1 – 6.2.2014
25.10.2016
2020

Tekninen lautakunta päätti käynnistää asemakaavan laajennuksen.
Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.
Luontoselvitys valmistui.
Arkeologinen tarkistus tehty.
Kunnanhallitus teki päätöksen asemakaava-alueen laajentamisesta.
Luontoselvitys laajennusalueelta valmistui.
Tekninen lautakunta päätti asettaa alustavat vaihtoehdot nähtäville.
Kaavaluonnosvaihtoehdot nähtävillä.
Tekninen lautakunta päätti, että kaavoitusta jatketaan VE2:n pohjalta.
Kaava-alueen pienentäminen.
Kaavaluonnos II nähtävillä.
Kaavaehdotus nähtävillä.
Tekninen lautakunta.
Kunnanhallitus.
Valtuusto.

2.2 Asemakaava
Asemakaavan muutosalueella M-alueilla olevat asuinkiinteistöt muutetaan tonteiksi.
Asemakaavan laajennusalueelle muodostuu asuintontteja ja liiketontteja.
Keskeisimmät kaavamerkinnät:

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavaa alettaneen toteuttamaan uusilla rakentamisen alueilla heti asemakaavan tultua
lainvoimaiseksi. Rakennetulla alueella kaavamuutos on lähinnä toteutuneen tilanteen saattamista kaavan
mukaiseksi.
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3. LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Ivalon keskustasta noin kaksi kilometriä etelään valtatie 4:n varrella. Muutosalue
rajautuu pohjoisessa kortteleihin 80 – 83 ja 86. Muutosalueeseen sisältyy pelkästään M-aluetta.
Asemakaavan laajennus koskee Ivalon asemakaava-alueen ja hautausmaan välistä aluetta, rajoittuen
lännessä Ivalojokeen.

3.1.2 Luonnonympäristö
Valtatien itäpuolella asemakaava-alueen rakentamisen alue sijoittuu entiselle pellolle, jossa puusto on
nuorta. Rakentamisen ulkopuoleinen alue on maastoltaan tasaista metsäaluetta, jonka halkaisee alavampi
jontka heti rakennustonttien takana.
Alueen maisemallisesti merkittävin osa on valtatieltä avautuva näkymä Ivalojoelle.
Alavampi eteläosa suunnittelualueesta on entistä Ivalojoen pohjaa, joka on luonnonympäristön kannalta
arvokkainta aluetta. Sieltä löytyi pieni esiintymä rauhoitettua laaksoarhoa (lisätietoja sivulla 6) ja Suomen
vastuulajeista runsaana kellosinilatvaa. Merkittäviä muita kasveja suunnittelualueella ovat
pohjanhoikkaängelmä ja ahonoidanlukko. Entisen joen rantatörmällä on runsaasti toisen maailmansodan
aikaisia kaivantoja.
Koillisosa alueesta on viljeltyä peltoa.
Alueelta on tehty luontoselvitykset 15.8.2012 ja 20.8.2014 (liitteenä).

Voimassa olevassa Ivalon alueen yleiskaavassa (hyväksytty
16.9.2010) kaava-alueella on merkintä luo.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä alue
Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä
suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota
siihen, ettei alueen luontoarvoja vaaranneta
tai heikennetä.

Suurin osa luo-alueesta on yleiskaavassa merkinnän AP
alueella.
Pientalovaltainen asuntoalue (ruskealla
reunustetut alueet ovat mahdollisia
laajentumisalueita)
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3.1.2.1 Laaksoarho
Kesäkuussa 2019 alueella suoritettiin erillinen Laaksoarho-kartoitus. Kasvupaikkoja löytyi 1 kpl.
Heinäkuussa 2019 kasvupaikalla käytiin uudelleen kukinta-aikaan. Yksittäisiä kukkia näkyi harvakseltaan
muiden kasvien seassa. Kaavassa kasvupaikka on M-alueella.
Valokuva kaava-alueen kasvupaikalta 2019:

www.luomus.fi/kasviatlas
Laaksoarhon esittelystä lainaus Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Muutosalue:
M-alueella on omakotirakennuksia tiloilla 8:16,
8:35 ja 1:5 ja tilalla 8:19 on talousrakennus.
M-alueelle on rakennettu kulkuyhteys tilalle 8:35.

378/1

Muutosalueen halkaisee pohjois – eteläsuunnassa
valtatie 4 ja voimalinja.
Laajennusalue:
Valtatien itäpuolella sijaitsee rautakauppa ja
rakennusliike. Valtatien länsipuolelle Ivalojoen
rantaan on rakennettu omakotitalo tilalle 26:15.
Tilalla 26:19 on polttoöljyn myyntipiste.

86/12

381/1

381/1

379/1

86/11

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Suunnittelualueella asuu vakituisesti kolmekymmentä henkilöä. Mikäli kaavaluonnoksen mukaiset
asuintontit toteutuvat, alueelle tulee ajan myötä muuttamaan kymmeniä ihmisiä lisää.
Palvelut
Alueella sijaitsee rautakauppa, rakennusliike sekä polttoaineen jakelupiste. Matkaa Ivalon keskustan
palveluihin on noin kaksi kilometriä. Kaavaluonnoksessa on neljä tyhjää liiketonttia.
Virkistys
Alueella on runsaasti virkistysalueita. Kaavaan merkittiin yksi leikkipuistoalue sekä varaus
koirapuistolle.
Liikenne
Suunnittelualuetta halkoo vilkasliikenteinen valtatie, jonka molemmilla puolella kulkee
kevyenliikenteenväylä. Valtatien länsipuolella oleville kahdelle olemassa olevalle kiinteistölle
kuljetaan kevyenliikenteenväylää pitkin.
Moottorikelkkareitti kulkee Ivalojoelta valtatien yli koilliseen, Rajankankaan asuntoalueen suuntaan.
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Tie, joka johtaa tilalle 8:35.

3.1.4 Maanomistus
Kartassa keltaisella olevat maa-alueet ovat Inarin kunnan omistuksessa. Valtatie 4:n tiealueen omistaa valtio.

8:51
8:37
27:75

8:60

8:35

8:37 8:19
27:52

8:16
1:5
26:17
26:15

26:18

26:17

2:2

26:1

26:7
26:8
26:19
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018
Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
-

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen ympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö
Luonnonvarat sekä uusiutumiskykyinen energiahuolto.

3.2.2 Maakuntakaava
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Suunnittelualue sisältyy Pohjois-Lapin
maakuntakaavaan, jonka valtioneuvosto on vahvistanut 27.12.2007. Uusi Pohjois-Lapin maakuntakaava on
kuulutettu vireille 2.5.2017.
- Suunnittelualueen pääkäyttömerkintä on taajamatoimintojen alue; A.
- Valtatie on osoitettu valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksi liikennekäytäväksi; mv
- Inari on kokonaisuudessaan saamelaisten kotiseutualuetta; sa
Poimintoja maakuntakaavan suunnittelumääräyksistä:
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön
viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja
rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyssä on otettava huomioon valtioneuvoston
päätös melutasojen ohjearvoista.
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon
arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet
ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä
erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun.
Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten pääteiden ja
taajamien läheisissä metsissä eri käsittelytoimenpiteet on
suunniteltava huolellisesti ottaen huomioon maiseman
ominaispiirteet ja pyrittävä välttämään suuria muutoksia.
Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi
alueille, joilla on tulvan vaaraa.
Uusi Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 kuulutettiin
vireille 2.5.2017 ja valmisteluaineisto oli nähtävillä
28.1 – 28.2.2019.
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3.2.3 Yleiskaava
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa.
Suunnittelualuetta koskevan Ivalon alueen yleiskaavan on valtuusto hyväksynyt 16.9.2010.
Asemakaavan muutosalue on yleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, AP.
Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten 1-2 –asuntoisille erillispientaloille, kytketyille pientaloille
ja rivitaloille. Rakentamisen suurin sallittu kerroskorkeus on II. Alueella varaudutaan keskitetyn
kunnallistekniikan rakentamiseen. Asemakaavoittamilla alueilla tulee rakennuspaikan olla vähintään
2000 m² suuruinen. Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Muut suunnittelualuetta koskevat yleiskaavamerkinnät:
-

Maa- ja metsätalous- sekä poronhoitovaltainen alue, MP
Tulvanuhainen alue (rasteri)
Olemassa oleva moottorikelkkailu-ura/reitti
Kevyen liikenteen väylä
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue; luo

Asemakaavan laajennusalue on yleiskaavassa osoitettu pääosin merkinnällä pientalovaltaisen asuntoalueen
laajentumisalue. AP, ruskea reunus
Yleiskaavamääräys asemakaavoitukseen:
Alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon
valtioneuvoston antamat sisäilmamelutasoja koskevat ohjearvot.
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3.2.4 Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat:

24.1.1975
U 144

18.2.1986
U 161

Ivalon asemakaava, vahvistettu 24.1.1975 U 144:

Ivalon asemakaava, vahvistettu 18.2.1986 U 161:

3.2.4.1 Asemakaavan toteutuminen
Muutosalueen rakentaminen ei ole toteutunut asemakaavan mukaisesti. Muutosalueen eteläreunan Malueelle on rakennettu kolme asuinrakennusta.
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3.2.5 Rakennusjärjestys
Inarin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 5.8.2014.

3.2.6 Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.10.2009. Määräyksiä on päivitetty vuonna 2014.
Päivitetyt määräykset ovat tulleet voimaan 1.7.2014.

3.2.7 Pohjakartta
Pohjakarttaa on tarkistettu teknisen osaston toimesta 2019.

3.2.8 Lähiympäristön kaavatilanne
Muutosalueen ympäristön asemakaavat ovat vahvistetut 24.1.1975, 5.5.1980, 7.7.1980, 30.7.1981,
18.5.1984, 18.2.1986 ja uusimpana Rajankankaan asemakaavan muutos ja laajennus; 13.12.2018.

30.7.1981

18.5.1984

13.12.2018

3.2.9 Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen
parantamiseksi merkittäville tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu
tulvariskien hallintasuunnitelmat. Ivalojokea koskeva hallintasuunnitelma on laadittu Lapin ELY-keskuksessa
Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa.
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 – 2021 on hyväksytty maa- ja
14
metsätalousministeriössä 18.12.2015.

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavoitus on käynnistynyt maanomistajien esityksestä. Yhtenäisen suunnittelualueen saamiseksi tekninen
lautakunta laajensi aluetta koskemaan myös naapuritiloja. Maanomistajien esityksestä suunnittelualuetta
laajennettiin koskemaan myös Ivalon asemakaavan mukaista M-aluetta Takkatien eteläpuolella.
Alueen rakentaminen ei ole toteutunut vuonna 1975 vahvistetun asemakaavan mukaisesti. MRL edellyttää,
että asemakaava on pidettävä ajan tasalla kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta päätti laatia alueelle asemakaavan laajennuksen 31.1.2012.
Teknisen lautakunnan esityksestä kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 4.3.2013 alueen laajentamisesta
Takkatien eteläpuolelle asemakaava-alueelle.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Keskeisiä viranomaistahoja ovat:
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Saamelaismuseo Siida
Ympäristöyksikkö
Rakennustarkastus
Yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
Saamelaiskäräjät
Ivalon paliskunta
Tunturiverkko Oy
Inarin Lapin Vesi Oy
Inarin luonnonystävät ry
Fingrid Oyj

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavoitus kuulutettiin vireille asemakaavan laajennusalueen osalta 23.5.2012. Samanaikaisesti
osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville. Suunnittelualueen laajentuessa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin ja se asetettiin yleisesti nähtäville 13.5.2013.
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai
suullisesti mielipiteensä asiasta.
Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin lehdessä ja kunnantalon
ilmoitustaululla. Maanomistajille, haltijoille ja rajanaapureille asiasta tiedotettiin kirjeitse.
Valmisteluaineisto kuulutettiin yleisesti nähtäville. Osallisille tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä
kirjeitse.
Asiakirjat asetetaan nähtävillä myös Inarin kunnan internetin sivuille www.inari.fi Palvelut – tekniset
palvelut – kaavoitus – vireillä olevat kaavat – asemakaavat

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Valmisteluaineistoa lähetettiin tiedoksi keskeisille viranomaisille ja yhteisöille.
Valmisteluvaiheen luonnoksista antoivat lausunnon Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Museovirasto ja
Saamelaismuseo Siida.
Kaavaehdotuksen tullessa yleisesti nähtäville keskeisiltä viranomaistahoilta ja yhteisöiltä pyydetään
lausunnot.
Viranomaisneuvottelujen tarve selviää kaavaprosessin edetessä.
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Näkymää tontin 375/1 suuntaan

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Maanomistajien esityksissä tavoitteena on saada alueelle pääosin asuinrakentamista. Tilalle 26:1 esitettiin
myös liikerakentamista.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Kaavaluonnoksia tehdessä esiin tuli myös muita seikkoja, joihin tulisi kiinnittää huomiota:
- M-alueilla olevat rakennetut kiinteistöt tonteiksi sekä kulun järjestäminen
- > Toteutettu ensimmäisessä kaavaluonnoksessa.
- Kaava-alueen ulkopuolella olevat rakennetut kiinteistöt tonteiksi sekä kulun järjestäminen
- > Toteutettu ensimmäisessä kaavaluonnoksessa.
- Alueelle tulossa runsaasti asuintontteja, kevyenliikenteen järjestäminen
- > Toteutettu ensimmäisessä kaavaluonnoksessa.
- Leikkialueen varaaminen asutuksen yhteyteen
- > Toteutettu ensimmäisessä kaavaluonnoksessa.
- Moottorikelkkareittien tarkistaminen
- > Tarkistetaan ja lisätään reitit kaavaan.
- Sähkölinjojen tarkistaminen ja huomioiminen
-> Tarkistetaan ja huomioidaan.
- Uusien katujen ja kevyenliikenteenväylien nimeäminen ympäristöön sopivaksi
- > Sovitetaan nimet viereisen asuinalueen kanssa sopiviksi.
- Suojeltavat kohteet
- > Huomioitu ensimmäisessä kaavaluonnoksessa, tarkennetaan vielä.
- Melu
-> Huomioidaan.
- Lumilogistiikka
- > Huomioidaan.
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4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
NÄHTÄVILLÄ OLLEET KAAVALUONNOSVAIHTOEHDOT
Molemmissa vaihtoehdossa valtatielle osoitetaan uusi liittymä, josta lähtevän kadun varteen valtatien
läheisyyteen on osoitettu liikerakentamista hieman erilaisin ratkaisuin.
Vaihtoehdossa 1 valtatieltä lähtevä katu yhtyy Hiillostien päähän. Tästä pääkadusta erkaantuu pohjois- ja
eteläosassa katu uusille omakotiasutusalueille. Uusi lyhyt katu on luonnoksessa osoitettu Takkatien ja
Juurakkotien risteyksestä kahdelle asuinpientalotontille.
Vaihtoehdossa 2 valtatieltä lähtevä katu yhtyy 2 Pumpulitien päähän. Kadun varteen on suunniteltu uutta
asuinrakentamista. Toinen uusi katu on osoitettu luonnoksessa lähtemään Takkatien ja Juurakkotien
risteyksestä. Tämän kadun varteen on osoitettu tontteja asuinpientaloille ja rivitaloille. Uudelta
asutusalueelta on osoitettu kevyenliikenteen väylä Hiillostielle. Uudet rakennuspaikat ovat osoitettu alueen
korkeimmille paikoille.
Asuinaluetta halkova syvänne on osoitettu molemmissa luonnoksissa lähivirkistysalueeksi. Eteläosassa
matalammalle vanhalle Ivalojoen pohjauomalle on mahdollista rakentaa leikkialue kevyenliikenteen
yhteyksin. Uoman reunalla sijaitsevien sota-aikaisien poteroiden päälle ei ole osoitettu rakentamista.
Rakennetut asuinpaikat on osoitettu kaavaluonnoksiin erillispientalojen korttelialueina (AO).
Molemmissa vaihtoehdoissa moottorikelkkareitti säilyy nykyisellä paikallaan.
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2

Uusia AO-tontteja 35 kpl
Uusia AP-tontteja 2 kpl
Uusia KL-tontteja 1,4 ha
Uutta katua 1270 m

Uusia AO-tontteja 26 kpl
Uusia AP-tontteja 3 kpl
Uusia KL-tontteja 1,4 ha
Uutta katua 1060 m
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RATKAISU:
Tekninen lautakunta päätti 25.10.2016 valita vaihtoehdon 2 kaavaehdotuksen pohjaksi.

KAAVA-ALUE
Kaavoitustyön edetessä osa kaavoitustarpeesta voi poistua.

VANHA ALUE

UUSI ALUE

RATKAISU:
Kaava-aluetta pienennetään siten, että sen ulkopuolelle jätetään voimassaolevan kaavan asuinkorttelit.

LEIKKIPUISTOALUE
Leikkipuisto

Ensimmäisessä kaavaluonnoksessa
leikkipuiston paikka oli uuden kadun
kulmassa. Ympäröivien tonttien kokojen
kasvaessa paikka ei enää käy.

Koirapuisto

RATKAISU:
Siirretään leikkipuisto sopivampaan
paikkaan lähemmäksi Sarjon
asuntoaluetta, jolloin se hyödyttää myös
sen alueen lapsia.
Lisäksi varataan paikka koirapuistolle
leikkipuiston vastapäätä palvelemaan
perheitä, jotka ulkoiluttavat sekä koiria
että lapsia.
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Esimerkkikuva

POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMA
Korttelissa 381 sijaitsee polttonesteiden jakeluasema.

RATKAISU:
Merkitään alue merkinnällä:

Merkinnällä pj osoitetulle alueen osalle saa sijoittaa
polttoaineen jakeluaseman.

KATUALUEET
Ensimmäisessä kaavaluonnoksessa oli katuyhteys Pumpulitieltä valtatielle. Liikenteen hillitsemiseksi kadun
voisi katkaista ja järjestää kulun kahdelle tontille kevyenliikenteenväylää pitkin.

RATKAISU:
Katkaistaan katu ja lisätään väliin kevyenliikenteen väylä, jolla sallitaan tonteille ajo.

TONTTIKOOT
Ensimmäisessä luonnosvaiheessa saapuneissa kannanotoissa toivottiin tonttien kokojen kasvattamista.
RATKAISU:
Kasvatetaan tonttikokoja mahdollisuuksien mukaan.
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LUMILOGISTIIKKA
Kaavoitusvaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota lumen varastointiin väylien varsilla, koska lumen
kuljettaminen pois kaduilta ja kevyenliikenteenväyliltä on erittäin kallista. Varsinkin runsaslumisina talvina
lumi saattaa levitä aurauksen seurauksena mm. tonteille sekä vahingoittaa kasvillisuutta.
Lumilogistiikkaa on tutkittu jonkin verran viime vuosina. Seuraavassa ote Anna Keskisen Aalto-yliopistolle
laatimasta diplomityöstä vuodelta 2012:

RATKAISU:
Otetaan lumi huomioon kaavassa seuraavien kaavamerkintöjen avulla:
Suojaviheralueiden lisääminen sopiviin paikkoihin. Tarkoitettu lumen säilytykseen.

Lumitila. Levennetään katualueita ja lisätään laidoille lt-alueita.

Lisäksi suurennetaan katualueiden kääntöpaikkoja ja levennetään kevyenliikenteenväylille tarkoitettuja
alueita.
Leikkipuistoon voisi mahdollisesti ohjata osan puhtaasta aurauslumesta. Edellyttää puistosuunnitelmaa.

21

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Muutosalue:
Kaavan mukaiselle maatalousalueelle (M) on osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP) ja erillispientalojen
korttelialuetta (AO). Neljästä AP- tontista yksi on rakennettu. Asuinkortteleihin johtaa uusi katuyhteys
Takkatieltä.
Valtatien varteen M-alueelle rakennetut kaksi asuinrakennusta on osoitettu kaavaan erillispientalojen
tonteiksi (AO).

Laajennusalue:
Valtatien varteen, sen itäpuolelle rakennetut liikerakennukset on osoitettu kaavaan liikerakennuksen
korttelialueiksi (KL). Rakennettujen KL-alueiden väliin on osoitettu uusi liikerakennusten korttelialue. Uusi
katuyhteys KL-alueiden takana sijaitseville erillispientalojen korttelialueille liittyy valtatiehen uuden KLalueen pohjoisrajalta.
Asuintonttien lähiympäristö on osoitettu kaavaan lähivirkistysalueena (VL).
Valtatien länsipuolelle on kaavaan osoitettu uusi erillispientalojen tontti, joka on jo rakennettu.

5.1.1 Mitoitus
Aluevaraus

Pinta-ala
(ha)

Kerrosala (k-m²)

Korttelit

Tonttien lkm

AO/AP

7,8

11 514

Muutosalueella kokonaan tai osaksi:
83, 86, 370, 371, 372, 373 378

10 kpl

Laajennusalueella kokonaan tai
osaksi: 86, 372-377

21 kpl
Yht. 31 kpl

KL

5

10 014

EV

0,03

-

VL/VK

8,2

-

M/MY

9,8

-

Kadut ym

2,0

-

Liikennealue

3,7

-

YHTEENSÄ:

36,5 ha

21 528 k-m-²

Laajennusalueella: 379-381

6 kpl

37 kpl, joista 6
rakennettu
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5.2 Kaavan vaikutukset
Luonto ja ympäristö:
Luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu laaksoarho ja Suomen vastuulajeihin kuuluvat kellosinilatva ,
pohjanhoikkaängelmä ja ahonoidanlukko sijoittuvat alueelle, jonne ei osoiteta vaihtoehdoissa rakentamista.
Rakennettu ympäristö:
Uusi rakentaminen täydentää ja laajentaa olemassa olevaa Ivalon taajaman pientaloaluetta.
Kulttuuriympäristö:
Alueella ei tunneta muinaisjäännöksiä, eikä alueella ole Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeen
kohteita.
Vanhan jokiuoman törmällä sijaitsevat toisen maailman sodan aikaiset poterot on otettu suunnittelussa
huomioon. Ne tulevat sijaitsemaan kaavaluonnoksissa viheralueilla. Kauempana törmästä sijaitsevat poterot
voivat jäädä rakentamisen alle.
Maisema:
Uusi asutus sijoittuu pääosin puustoiseen metsään, joka on maisemana suljettu. Uusi liikerakentamisen alue
sijoittuu avohakkuualueelle. Maisemana tärkeimmälle alueelle Ivalojoen suuntaan ei tässä kaavoituksessa
tule muutoksia.
Virkistys ja reitistö:
Kaavassa varataan riittävästi lähivirkistysaluetta. Entisen Ivalojoen uoman rantatörmällä sijaitsevan polun
käyttö tulee vähenemään suunnitellun rakentamisen toteuduttua.
Moottorikelkkareitti sijaitsee entisessä Ivalojoen uomassa. Reitti voi aiheuttaa eteläisimmille tonteille
meluhaittaa.
Ihmiset ja elinolot:
Suunnittelualue tukeutuu Ivalon keskustan palveluihin.
Olemassa olevan peltoalueen hajut voivat yltää lähitonteille.
Valtatien varressa olevien AO-tonttien rakennusalueiden rajat ovat yhtenevät melualueen kanssa, joten
rakentaminen yli 55 dB alueille ei ole mahdollista kaavan mukaan.
Kunnallistekniikka:
Tekniset verkot yltävät suunnittelualueelle. Verkostoa tulee laajentaa uusille asuinalueille.
Tulva:
Valtatie toimii tulvasuojelurakenteena tien itäpuoliselle alueelle HQ1/100 mukaisen tulvan aikana.
Valtatien länsipuolista aluetta ei ole tulvasuojeltu. HQ1/100 tulvakorkeus kaava-alueen kohdalla on N2000
+124,05 ja alin rakentamiskorkeus N2000 +124.55. Kaavamääräyksissä edellytetään kosteudelle alttiit
rakennusosat sijoitettavan vähintään 0,50 metriä ylemmäksi kuin laskennallinen 1/100 vuodessa määritelty
tulvakorkeus.
Suunnittelualueen rakentamisen alueiden maanpinnan korkeus on pohjakartan korkeuskäyrästön mukaan
yli 123m.
Hulevedet:
Alueen hulevedet on mahdollista johtaa tontteja ympäröivälle viheralueelle. Asemakaavamääräyksissä
edellytetään uudisrakennusten rakennuslupa-asiakirjoihin sisältyvän hulevesien käsittelysuunnitelma.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Asemakaava voi pieneltä osaltaan edistää näitä seuraavia tavoitteita:
- Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle -> Uudet asuin- ja liiketontit
- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten että ne ovat
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa -> Sijainti valtatien varressa
- Edistetään luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden aluekokonaisuuksien
säilymistä -> Laaja MY-alue
- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta -> Runsaasti VL ja MY-aluetta, VK-alue
Maakuntakaava:
Kaava-alue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen aluetta. Asemakaava toteuttaa
maakuntakaavaa.
Yleiskaava:
Yleiskaava on ollut ohjeena asemakaavaa laadittaessa.
Asemakaavoituksen laajennusalueella rakentamiseen osoitetun alueen yleiskaavamerkintä on
pientalovaltaisen asuntoalueen laajenemisalue. Tälle alueelle asemakaavalaajennuksella osoitetaan
pientalovaltaista rakentamista (AO ja AP).
Asemakaavan muutosalueen maatalousalueelle (M) osoitetaan pientalorakentamista, joksi alue on Ivalon
alueen yleiskaavassa osoitettu.
Alavampi alue on jätetty rakentamisen ulkopuolelle yleiskaavan mukaisesti. Yleiskaavan mukaiselta luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeällä alueella (luo) kasviesiintymien sijoittuminen on maastossa
tutkittu ja huomioitu asemakaavoituksessa.
Ivalon alueen yleiskaavan mukaiselle tulvanuhan alaiselle Ivalojoen ranta-alueelle ei tässä
asemakaavoituksessa osoiteta uutta rakentamista.
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MY-aluetta kaava-alueen eteläpuolella

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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5.4 Nimistö
Kaavamuutosalueen vieressä olevan Sarjon asuinalueen katujen nimet liittyvät tuleen (Takkatie, Nuotiotie,
Hiillostie…). Takkatieltä uudelle asuinalueelle lähtevä katu liittyy luontevasti tähän tuli-teemaan; Kiuastie.
Tämän perusteella muut muutosalueen kadut ja kevyenliikenteenväylät saivat luontevasti sauna-aiheiset
nimensä: Saunatie, Vastatie, Löylykuja, Laudekuja.
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaava ohjaa maankäyttöä ja rakentamista alueella sen saatua lainvoiman.
Muutosalueen tonteista tontit 86/11, 86/12, 370/3, 378/1, 379/1 ja 381/1 on rakennettu.
Alueen tonteista osan omistaa Inarin kunta ja osan yksityiset. Kunnan tontit laitetaan heti tarjolle kun
tarpeellinen infrastruktuuri on rakentunut.
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