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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Kunta:

Inarin kunta

Alueen nimi:

Sarjo

Kaava:

Ivalon asemakaava

Kaavan nimi:

Ivalon asemakaavan muutos; Sarjo

Kaavakartan päiväys:

27.9.2021

Kaavan kuvaus:

Asemakaavan muutos koskee kortteleita; 71-73, 82-84, 75 ja 76

Kaavan laatija:

Inarin kunta, tekninen osasto
Mika Roininen, kaavasuunnittelija
kaavoitus@inari.fi

Vireilletulo:

19.5.2021

Valmisteluaineisto nähtävillä

23.6.2021-22.7.2021

Kaavaehdotus nähtävillä:

13.10.2021-11.11.2021

Käsittely:

Tekninen lautakunta 26.8.2020 §70
Valtuusto
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1.2 Suunnittelualue ja sen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Sarjon asuinalueella Leiritien ja Takkatien ympäristössä. Etäisyys Ivalon
keskustaan on n.1.5 km.

1.3 Kaavan tarkoitus
Asuinalueen katujen sijainti poikkeaa osittain niille varatulta asemakaavan mukaiselta katualueelta.
Nykyinen kaavoitustilanne on ollut esteenä lain edellyttämän kiinteistötoimituksen suorittamiselle,
missä katualueet siirretään lain edellyttämällä tavalla kunnan omistukseen. Myös alueen kiinteistöjako
on osittain ristiriidassa asemakaavan kanssa. Kaavamuutoksella on tarkoitus korjata vanha asemakaava
vastaamaan rakentunutta ympäristöä ja alueen kiinteistöjakoa.
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1.6 Lähdemateriaali
•
•
•
•
•

Ivalon alueen yleiskaava 16.9.2010
Pohjois-Lapin maakuntakaava, Lapin liitto 27.12.2007
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021, Lapin elinkeino,
liikenne- ja ympäristökeskus, 2016
YMPÄRISTO.fi/tulvariskien hallintasuunnitelmat
Yleisten teiden teoreettiset melualueet/Tiehallinto Oulun tiepiiri 2003

2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
•
•
•
•
•
•
•

Teknisen lautakunnan päätös 26.8.2020 §70.
Kaavoitus kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti
nähtäville 19.5.2021.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 23.6.2021-2.7.2021
Ehdotusvaiheen kuuleminen 13.10-11.11.2021
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

2.2 Asemakaava
Suunnittelualueena on Lääninhallituksen 24.1.1975, 7.7.1980 ja 30.7.1981 vahvistamat asemakaavaalueet. Asemakaavan muutos koskee kortteleita; 71-73, 82-84, 75 ja 76.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kaavamuutoksen jälkeen Inarin kunta voi hankkia katualueet omistukseensa maankäyttö- ja
rakennuslain 13 luvun mukaisesti MRL 96 § mukaisella kiinteistötoimituksella. Asemakaavan ristiriidat
suhteessa kiinteistöjakoon korjataan myös kaavoitusprosessin yhteydessä.

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Sarjon asuinalueella Leiritien ja Takkatien ympäristössä. Etäisyys Ivalon
keskustaan on n.1.5 km. Alueen asemakaavamerkintöinä ovat AO; erillispientalojen korttelialue, AR;
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue ja VK; leikkikenttä. Rakennusten suurin
sallittu kerrosluku on yksi.
3.1.2 Alueen nykytilanteen ja luonnonympäristön kuvaus
Suunnittelualue on vanhaa asuinaluetta, alueen asemakaava on vahvistettu vuosina 1975-1981.
Suurin osa suunnittelualueesta on käsiteltyjä piha-alueita. Luonnontilaista ympäristöä löytyy lähinnä
leikkipuistoksi varatulta alueelta ja rakentamattomilta rakennuspaikoilta. Alueen puusto on pääasiassa
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nuorta sekametsää, seassa muutamia vanhempia kuusia ja mäntyjä. Alueelta on tehty luontoselvitys
yleiskaavoituksen yhteydessä 2008, tässä selvityksessä alueelle ei ole osoitettu erityisiä luontoarvoja.
Alueella ei ole maisemallisesti arvokkaita kohteita.

Asemakaavan mukaista rakentamatonta leikkipuistoa Rakovalkeankujalla.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Leiritiehen ja lännessä valtatie 4:ään. Alueen eteläpuolella on
Pumpulitien pohjoisosa ja idässä aluetta rajaa Kiehistie. Suunnittelualue on pääosin toteutettu,
rakentamattomia tontteja on 10.
Vanhimmat rakennukset alueella on rakennettu ennen asemakaavan vahvistamista ja ne ovat
jälleenrakennuskauden rakennuskantaa. Kaavamuutosalueen länsiosassa on kaksi LKYT (Lapin
kulttuuri ympäristöt tutuksi) hankkeen kohdetta, Alatalo ja Pikkulaakso.

LKYT-kohteiden sijainti
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3.1.4 Tiestö ja tekninen huolto
Kulku suunnittelualueelle on järjestetty, joko Ivalontien (valtatie 4.) tai Leiritien kautta. Ivalontieltä
alueelle on kolme liittymää. Takkatie on kokonaisuudessaan ajoneuvoliikenteelle varattua katualuetta.
Rakovalkeankujan sekä Tulustien liittymistä moottoriajoneuvoliikenne kulkee asemakaavassa
osoitettuja kevyen liikenteen väyliä pitkin. Liittymien kohdalla Ivalontien nopeusrajoitus on 50 km/h.
Leiritieltä suunnittelualueelle lähin rakennettu tieyhteys on Juurakkotien kautta. Suunnittelualue
rajoittuu idässä Kiehistiehen, jonka liittymä ja tieyhteys Leiritieltä on rakentamatta.
Alueella sijaitse Inarin Lapin Vesi – ja Tunturiverkko Oy:n ylläpitämät kunnallistekniset verkostot.

Tulustie on osoitettu liikennemerkillä pihakaduksi. Kuva Ivalontien liittymästä.
3.1.5 Tulvasuojaus
Ivalon taajaman suojelemiseksi on rakennettu tulvapenkereet 1985. Penkereitä on täydennetty ja
korotettu myöhemmin useaan kertaan. Suunnittelualue kuuluu Ivalon taajaman tulvapenkerein
suojattuun alueeseen. Aluetta suojaavat tulvapenkereet on korotettu 2020 keväällä ja ne on mitoitettu
kerran 250 vuodessa toistuvaan tulvaan.
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 – 2021 on hyväksytty maa- ja
metsätalousministeriössä 18.12.2015. Uusi tulvariskien hallintasuunnitelma on valmisteilla. Maa- ja
metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021 ja valmiit
tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021.
3.1.6 Meluntorjunta
Suunnittelualue sijaitsee valtatie neljän (Ivalontie) läheisyydessä. Ivalontien vuosittainen liikennemäärä
Sarjon asuinalueen kohdalla on 3683 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nopeusrajoitus 50 km/h. Teoreettinen
melualue ulottuu n. 45m etäisyydelle Sarjon asuinalueelle. Liikenteen melualueella (>55dB) on osittain
tai kokonaan 7 asuinrakennusta ja 11 rakennuspaikkaa. Aluetta ei ole juurikaan suojattu melua
7
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vaimentavilla rakenteilla, ainoastaan yhden kiinteistön kohdalla on korkea suojaava aita. Asemakaavan
muutoksessa vähennetään melun vaikutuksia liikennemelualuetta koskevilla kaavamääräyksillä.
3.1.7 Maanomistus
Suurin osa kiinteistöistä on yksityisten maanomistajien omistuksessa, lisäksi alueella on myös Inarin
kunnan omistuksessa olevaa maata.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
kuntien kaavoituksessa. Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:
•
•
•
•
•

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
uusiutumiskykyinen energiahuolto

3.2.2 Maakuntakaava
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa.
Pohjois-Lapin maakuntakaavan on valtioneuvosto vahvistanut 27.12.2007.
Maakuntakaavassa suunnittelualueen pääkäyttömerkintä on A; taajamatoimintojen alue.
Alue kuuluu jäämeren käytävään. Ivalo-Saariselkä on osoitettu kaavassa matkailun vetovoima-alueeksi;
mv.
Inarin kunta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen sa.
Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 1.3.2021
uuden Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040. Lapin liiton
valtuusto palautti 17.5.2021 kokouksessaan PohjoisLapin maakuntakaavan 2040 uudelleen valmisteluun.
Aikataulu jatkosuunnittelusta tarkentuu myöhemmin.
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3.2.3 Yleiskaava
Suunnittelualuetta koskevan Ivalon alueen yleiskaavan on
kunnanvaltuusto hyväksynyt 16.9.2010.
Kaavamuutosalueen kaavamerkintä on AP;
pientalovaltainen asuntoalue.

3.2.4 Asemakaava
Suunnittelualuetta koskevat Ivalon asemakaavat on
Lääninhallitus vahvistanut 24.1.1975, 7.7.1980 ja 30.7.1981.
Alueen asemakaavamerkintöinä ovat AO; erillispientalojen
korttelialue, AR; rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue, VK; leikkikenttä ja M;
maatalousalue. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on
yksi.
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3.2.5 Asemakaavan toteutuminen
Suunnittelualueen kaava on pääosin toteutunut, alueella on 10 rakentamatonta tonttia. Leikkipuistolle
varattu alue on luonnontilassa. Alueen kaduista on rakentamatta ainoastaan Pumpulitien loppuosan
yhteys Takkatiehen sekä suunnittelualueen vieressä olevan Kiehistien alkuosa.
Moottoriajoneuvoliikenteellä ajo on sallittu Ivalontieltä kevyen liikenteen väyliä pitkin
Rakovalkeankujalle sekä Tulustielle. Kadut ovat toteutuneet joiltakin osin aivan asemakaavan mukaisen
tiealueen reunaan, tai jopa sen ulkopuolelle.

Punaiset viivat kuvassa osoittavat tiealueen nykyisen sijainnin maastossa, kuva Takkatieltä Ivalontien
suuntaan.

3.2.6 Lähiympäristön kaavatilanne
Muutosalueen ympäristön asemakaavat ovat vahvistuneet; 24.1.1975,7.7.1980,18.5.1984,
2.12.2013,16.3.2017 ja 18.1.2021. Alueen eteläpuolella on käynnissä asemakaavan muutos, jonka
kaavaluonnos on ollut nähtävillä 25.3-26.4.2020.
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Lähiympäristön kaavojen vahvistamispäivämäärät.
3.2.6 Pohjakartta
Alueen pohjakartta on ETRS GK-27 koordinaattijärjestelmässä, kartan korkeusjärjestelmä on N2000.
Ivalon keskustan pohjakartta on laadittu 2012 ja suunnittelualueen kattavaa osaa pohjakartasta on
ajantasaistettu maastomittauksin kesällä 2021.

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Suunnittelualue on vanhaa asuinaluetta ja alueen asemakaava on vahvistettu vuosina 1975-1981.
Maankäyttö- ja rakennuslain 13 luvun mukaisesti kunnan tulisi hankkia asemakaavan mukaiset
katualueet omistukseensa MRL 94 §:n mukaisella kiinteistötoimituksella. Kaava-alue on kuitenkin
joiltakin osin toteutunut kaavasta poiketen ja tiet ovat aivan kadulle varatun tiealueen reunassa tai
hieman sen ulkopuolella. Tästä johtuen katualueiden siirtäminen lain edellyttämällä
kiinteistötoimituksella kunnan omistukseen ei ole tarkoituksenmukaista. Vaihtoehtona asemakaavan
muutokselle on katujen siirtäminen voimassa olevan asemakaavan mukaiselle paikalleen, mikä
merkitsisi merkittävää maisemahaittaa jo rakentuneeseen miljööseen.
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Punaiset viivat kuvassa osoittavat tiealueen nykyisen sijainnin maastossa, kuva Ivalontieltä Takkatien
suuntaan.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on päättänyt 26.8.2020 (§70) käynnistää alueella asemakaavan ajanmukaisuuden
arvioinnin. Samalla päätettiin, että mikäli asemakaavan saneeraukseen on tarvetta, asemakaava voidaan
saneerata useammassa osassa. Arvioinnin yhteydessä tehtiin kysely niille alueen maanomistajille, joiden
alueelle mahdollinen tiealueen siirtäminen kohdistuisi. Kyselyssä vaihtoehtoina olivat asemakaavan
muutos tai tien siirtäminen, enemmistö vastauksen lähettäneistä oli asemakaavan muutoksen kannalla.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Maanomistajat
Keskeisiä viranomaistahoja ovat:
-

Lapin ELY-keskus
Inarin kunnan rakennustarkastus
Inarin kunnan ympäristöyksikkö
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
Saamelaismuseo Siida

Yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
- Tunturiverkko Oy
- Inarin Lapin Vesi Oy
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4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 19.5.2021.
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 vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin
lehdessä ja Inarin kunnan internet-sivulla. Viranomaisille asiasta tiedotettiin sähköpostitse, tai
internetpalveluiden kautta. Rajanaapureille asiasta tiedotettiin kirjeitse.
Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan lehdessä ja Inarin kunnan internetsivuilla. Viranomaisille asiasta tiedotetaan sähköpostitse, tai internetpalveluiden kautta. Rajanaapureille
asiasta tiedotetaan kirjeitse.
Asiakirjat asetetaan nähtäville myös Inarin kunnan internetin sivuille www.inari.fi Palvelut – tekniset
palvelut – kaavoitus – vireillä olevat kaavat – asemakaavat.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.
Kaavaehdotuksen tullessa yleisesti nähtäville keskeisiltä viranomaistahoilta ja yhteisöiltä pyydetään
lausunnot.
Viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 13 luvun mukaisesti kunnan tulisi hankkia asemakaavan mukaiset
katualueet omistukseensa MRL mukaisella kiinteistötoimituksella. Koska rakennetut kadut ovat
ristiriidassa voimassa olevan asemakaavan kanssa on tarkoituksenmukaista korjata asia
kaavamuutoksella. Vaihtoehtona asemakaavan muutokselle on katujen siirtäminen voimassa olevan
asemakaavan mukaiselle paikalle, tämä aiheuttaisi merkittäviä maisema-, pöly- ja meluhaittoja
miljööseen.
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Vaihtoehtona on, että asemakaavaa ei muuteta.

4.6 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
4.6.1 Valmisteluvaihe
Lausuntopyyntö lähetettiin Lapin Ely-keskukselle, Tunturiverkko Oy:lle, Inarin Lapin Vesi Oy:lle,
Saamelaismuseo Siidalle ja Inarin kunnan rakennustarkastukselle sekä ympäristöyksikölle.
Lausuntoja kaavaluonnoksesta tuli kaksi ja yksi ilmoitus; ei lausuttavaa. Mielipiteitä kaavaluonnoksesta
tuli 5 kpl ja 1 kpl määräajan jälkeen.
Lapin ELY-keskus:
•
•
•

liikenteen meluvaikutukset
rakennettu kulttuuriympäristö
tulvariski
14
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Saamelaismuseo Siida:
•
•
•
•
•

Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi (LKYT 2004-2007) kohteet
asemakaavan selvitykset
rakennuskannan inventointi ja kulttuurihistorialliset arvot
asemakaavamuutoksen rakentamisen aiheuttamat vaikutukset
rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden nostamisen vaikutukset maisemaan

Inarin kunnan terveydensuojeluviranomainen
•

ei lausuttavaa

Maanomistajien mielipiteet:
•
•
•
•
•
•

Rakovalkeantien kääntöpaikan koko
Rakovalkeankujan ja Tulustien läpiajon sulkeminen moottoriajoneuvoilta
Kiehistien puuttuvan osan rakentaminen
moottoriajoneuvoliikenteen liittymien määrä Ivalontielle
tontin nro. 1 ulottuvuus korttelissa 76
tonttien 1 ja 2 ulottuvuus korttelissa 75

Tiivistetyt lausunnot ja mielipiteet sekä niille vastineet liitteenä olevassa vastineraportissa.
4.6.2 Ehdotusvaihe
Lausuntopyynnöt lähetetään Lapin Ely -keskukselle, Tunturiverkko Oy:lle, Inarin Lapin Vesi Oy:lle,
Saamelaismuseo Siidalle ja Inarin kunnan rakennustarkastukselle sekä ympäristöyksikölle.

5. Asemakaavan kuvaus
5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 104 967 m2, josta tiealueita 11 106 m2.
AR-korttelin pinta-ala on 4057 m2 ja rakennusoikeus 1200 k- m2.
AP-korttelin pinta-ala on 2397 m2 ja rakennusoikeus 479 k- m2.
AO kortteleiden pinta-ala on 84 982 m2 ja rakennusoikeus 16 996 k- m2.
VK korttelin pinta-ala on 1955 m2.
VL korttelin pinta-ala on 470 m2.
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5.2 Kaavan vaikutukset
5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja taajamakuvaan
Kaavamuutoksella vältetään katujen siirtäminen. Pumpulitien rakentamaton pohjoisosa muuttuu
rakennuspaikaksi ja läpiajomahdollisuus poistuu. Korttelissa 71 AR tontin rakennusoikeus nousee 400
k- m2 ja kerrosluku nousee kahteen, vaikutus taajamakuvaan jää vähäiseksi.
5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutos suurentaa hieman alueen keskellä olevaa puistoaluetta. AR-korttelin rakennusoikeuden ja
kerrosmäärän nostamisella ei ole merkittävää vaikutusta luontoon eikä luonnonympäristöön.
5.2.3. Vaikutukset liikenteeseen
Voimassa olevan asemakaavan mahdollistama läpiajo Pumpulitieltä Takkatielle poistuu.
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta liikenteeseen.
5.2.4 Vaikutukset kulttuuriympäristöön
Suunnittelualue on vanhaa asemakaava-aluetta. Alueella on kaksi Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi
inventoinnin jälleenrakennuskauden kohdetta, korttelissa 73 kohde nimeltään Pikkulaakso ja korttelissa
75 asuinrakennus Alatalo. LKYT-kohteille ei ole annettu inventoinnin yhteydessä rakennushistoriallista,
historiallista tai maisemallista arvotusta. Alueella ei tunneta muinaisjäännöksiä.
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta alueen kulttuuriympäristöön, eikä rakennusten erillistä
suojelua katsota tarpeelliseksi.
5.2.5 Vaikutukset maisemaan
Suunnittelualue on vanhaa rakennettua asemakaava-aluetta. Alueen pohjoisosan AR-korttelin
rakennusoikeus nousee 400 k- m2 ja kerrosmäärä nousee yhdestä kahteen. Kaavamääräyksillä ohjataan
rakentamista ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi.
5.2.6 Vaikutukset virkistykseen ja reitistöön
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta virkistykseen ja reitistöön.
5.2.7 Vaikutukset ihmisiin ja elinoloihin
Kaavamuutos mahdollistaa katualueiden siirtämisen kunnan omistukseen lain edellyttämällä
kiinteistötoimituksella, minkä johdosta vältytään teiden siirrosta ihmisiin kohdistuvalta melu-pöly- ja
maisemahaitalta.
5.2.8 Vaikutukset kunnallistekniikkaan
Kunnallistekniset verkot on rakennettu suunnittelualueelle.
5.2.9 Vaikutukset hulevesien hallintaan
Kaavamuutosalueen katujen kuivatusverkostot ja alueen hulevesien poistuminen säilyvät
kaavamuutoksen jälkeen ennallaan.
Kaavamääräys edellyttää, että rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien
hallintasuunnitelma.
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5.3 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat suunnittelualueella, tiivistämällä Sarjon asuinaluetta
sekä säilyttämällä asuinalueen hyvät kevyen liikenteen väylät tuetaan Ivalon taajaman kestävää
liikkumista. Kaavamuutos mahdollistaa katualueiden siirtämisen kunnan omistukseen lain
edellyttämällä kiinteistötoimituksella, minkä johdosta vältytään teiden siirrosta ihmisiin kohdistuvalta
melu-pöly- ja maisemahaitalta.
Tulvariskin hallinta on toteutettu suunnittelualuetta suojaavilla tulvapenkereillä, jotka on rakennettu
kerran 250 vuodessa toteutuvan tulvan varalle. Hulevesien hallintasuunnitelmalla varaudutaan
ilmastonmuutoksesta johtuvaan sään ääri-ilmiöiden aiheuttamaan sademäärien lisääntymiseen.
Suoja-alueilla ja liikenteen melualuetta koskevilla kaavamääräyksillä vähennetään asuntoalueelle
kohdistuvaa liikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää sekä huonosta ilmanlaadusta aiheutuvaa ympäristöja terveyshaittaa.
Viheralueet edistävät alueen terveellistä elinympäristöä ja elinvoimaista luontoa.
5.3.1 Suhde maakuntakaavaan
Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkinnällä A; taajamatoimintojen alue. Asemakaavamuutos
toteuttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavaa.
5.3.2 Suhde yleiskaavaan
Suunnittelualuetta koskevassa Ivalon alueen yleiskaavassa aluetta koskeva merkintä on; AP;
pientalovaltainen asuntoalue. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.
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5.3 Kaavamerkinnät ja määräykset

18

Ivalon asemakaavan muutos; Sarjo | Kaavaselostusehdotus

6. Asemakaavan toteutus
Asemakaavan muutoksen tultua lainvoimaiseksi Inarin kunta voi hankkia katualueet omistukseensa
maankäyttö- ja rakennuslain 13 luvun mukaisesti MRL 96 § mukaisella kiinteistötoimituksella ja
asemakaava-alueen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavamuutoksen mukaisesti.
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