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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot 

• Kunta: Inarin kunta 
• Taajama: Ivalo 
• Kaavan nimi: Ivalon asemakaavan muu-

tos; Terveyskeskuksen ympäristö 
• Kaavan päiväys: 16.4.2018 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja 

määrittely 

Suunnittelualue sijaitsee Ivalon kylällä ter-

veyskeskuksen ympäristössä. Aluetta rajaa-

vat Rantapolku, Rantatie, rakentamaton py-

säköintipaikka sekä Ivalojoki. Alue sijaitsee 

aivan keskustan tuntumassa.

1.3 Kaavan tarkoitus 

Ivalon keskustan asemakaavassa Ivalon terveyskeskuksen ympäri on osoitettu kevyenliikenteen-

väylä. Kaavaan merkitty kevyenliikenteenväylä ei sijoitu olemassa olevan kadun päälle. Raken-

nettu tulvapenkere sijoittuu korttelin 403 tontin 3 rajojen sisäpuolelle. Lisäksi samassa korttelis-

sa on toteutettu tilusvaihto vuonna 2016, jonka seurauksena kiinteistöjaotus on muuttunut. 

Korttelin 3 rivitalo on rakennettu sijoittumaan molemmille tonteille. 

Kaavamuutoksella tulisi ratkaista terveyskeskuksen ympäristön kulkureitit ja muuttaa asemakaa-

va ja nykytilanne kohtaamaan paremmin. Samalla tulisi ratkaista terveyskeskuksen tulvasuojelu 

kerran 250 vuodessa toteutuvaa tulvaa vastaan. 

 
Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti kunnan opaskartalla. 
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1.4 Luettelo liiteasiakirjoista 

 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 Liite 2. Luontoselvitys 

 Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista 

taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

 Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021, Lapin elinkei-
no-, liikenne – ja ympäristökeskus, 2016  

 Ivalon keskustan kehittämissuunnitelma, Tuomas Santasalo Ky, Sito Oy, 2006 

 Ivalon keskustan kehittäminen – Kaupallisen selvityksen päivitys 2012, Santasalo, 2012 

 Alueen asemakaava, 25.4.2013 

 Ivalon alueen yleiskaava, 16.9.2010 

 Pohjois-Lapin maakuntakaava, Lapin liitto 27.12.2007 

 Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hanke, Lapin ympäristökeskus, 2004–2008 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Asemakaava 

Muutos koskee Ivalon asemakaavan kortteleita 3, 4, 403 ja 404. Muutosalueena on asuinkerros-

talojen (AK), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR), yleisten rakennusten (Y) ja 

sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS) korttelialueet ja niihin liittyvät 

puisto-, katualueet ja kevyenliikenteenväylät.  

Muutosalueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 25.4.2013. Muutoksella avataan kaa-

vanmukainen kulku matonpesupaikalle ja terveyskeskuksen vuodeosastolle sekä muutetaan 

tonttien välisiä rajoja kortteleissa 403 ja 404. Muutoksella saatetaan jo toteutunut tilanne kaa-

van mukaiseksi ja tiivistetään alueen taajamarakennetta. Asemakaava on jo toteutunut liikenne-

väylien osalta. Alue on jo suurimmaksi osaksi rakentunut. 

 

Aloite 

Inarin kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asemakaavan muutoksesta 

10.2.2015 § 2. 

Vireilletulo, OAS 

Kirjeet osallisille ja kuulutus vireilletulosta lehdessä, internetissä ja ilmoitus-

taululla ja OAS nähtäville 20.7.2016. 

Valmisteluvaihe 

Kirjeet osallisille ja kuulutus lehdessä, internetissä ja ilmoitustaululla. 

Valmisteluaineisto nähtävillä 16.11.–16.12.2016 

Ehdotusvaihe 

Tekninen lautakunta päätti laajentaa suunnittelualuetta 4.4.2017 § 25,   

kuuleminen kirjeitse laajennuksen osalta. 

Tekninen lautakunta 28.3.2018 § 31. 

Kirjeet osallisille, kuulutus internetissä ja ilmoitustaululla  

Kaavaehdotus nähtävillä 2.5.-1.6.2018 

Kaavan hyväksyminen 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Kaava-alueen sijainti ja rajaus 

Suunnittelualue sijaitsee Ivalon keskustan liepeillä. Muutosaluetta rajaavat asemakaavan mukai-

set kadut Rantapolku, Rantatie, rakentamaton pysäköintipaikka sekä Ivalojoki. Alueella on rivi- ja 

kerrostaloasuntoja sekä omakotitaloja ja siellä toimii Inarin kunnan ympäristöyksikkö, eläinlääkä-

ri sekä terveyskeskuksen toimitilat. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 7,6 ha. 

 

 
Suunnittelualue Maanmittauslaitoksen ilmakuvalla. 

 

3.2 Luonnonympäristö 

Maisemakuva 

Alueella ei ole luonnonympäristön kannalta 

merkittävää arvoa. Joen ranta-alue on luon-

nontilaista puistoa. Asemakaavamuutos ei 

aiheuta muutosta alueen nykyrakentee-

seen. Kaavoitusalue on enimmäkseen ra-

kentunutta aluetta. Avointa maisematilaa 

edustaa suunnittelualueen viereinen uima-

ranta. 

Kallio, maaperä, rakennettavuus 

Inarin alue kuuluu kallioperältään Pohjois-

Lapin granuliittivyöhykkeeseen. Kaava-

alueen maaperä on suurelta osin karkeaa 

hietaa (KHt) ja hiekkaa (Hk). Kaava-alueella 

ei tunneta pilaantuneita maa-alueita. 
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Maaperäkartta suunnittelualueesta (GTK), alue on 

pääosin hiekkaa (vihreä) ja karkeaa hietaa (keltainen). 

 

 
Kasvillisuuskartta, kellosinilatvan esiintymä 

pilkullisella rasterilla. 

 

 

 
Suunnittelualueen rehevää joenrantaa. 

Kasvillisuus ja luontoarvot 

Alueelta on tehty luontoselvitys edellisen 

asemakaavoituksen yhteydessä vuonna 

2013, sekä tätä asemakaavoitusta varten 

vuonna 2016. 

Inarin kunta kuuluu pohjoisboreaaliselle 

kasvillisuusvyöhykkeelle. Pohjoisboreaaliset 

metsät ovat harvoja ja hidaskasvuisia. Vesis-

töjen varsilla on hieman rehevämpää kasvil-

lisuutta. Suunnittelualue on pitkälti raken-

nettua, luonnontilaista ympäristöä on jäljel-

lä lähinnä rannan tuntumassa ja rakenta-

mattomalla tontilla. Alueella ei ole erityisiä 

luontoarvoja. Suunnittelualueen kasvillisuus 

on pääasiassa lehtomaista kangasta, jossa 

vallitsevana puustona on mänty ja koivu. 

Heinä ja -ruohokasvillisuus on runsasta. Ter-

veyskeskuksen tontin rakentamattomalla 

osalla kasvaa kellosinilatvaa, joka kuuluu 

Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin. 

Vesistöt ja tulvat 

Inarin kunta kuuluu Paatsjoen vesistöaluee-

seen. Ivalojoki laskee Inarijärveen, jonka 

vedet laskevat Näätämöjokea ja Paatsjokea 

pitkin kohti Jäämerta. Suunnittelualueella ei 

ole pienvesistöön laskettavia vesialueita. 

Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla poh-

javesialueella. 

Ivalon keskustaajama on sijaintinsa vuoksi 

kärsinyt lähes vuosittain tulvan seurauksis-

ta. Ivalojoen kevättulvat alkavat yleensä 

huhtikuun lopulla ja virtaamat ovat suu-

rimmillaan touko-kesäkuun vaihteessa.  

Ivalon taajamaa suojaamaan on rakennettu 

tulvapenkereitä vuodesta 1985 alkaen. Yh-

teensä tulvapenkereitä on rakennettu noin 

13 kilometriä. Tulvapenkereet on mitoitettu 

osittain kestämään kerran 50 vuodessa 

(1/50) ja osittain 1/100 toistuviin tulviin. 

Suunnittelualueen nykyisiä tulvapenkereitä 

ollaan korottamassa niin, että ne suojaavat  
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Ote Ivalon tulvariskikartasta erittäin harvinaisella tulvalla (tulvan toistuvuus 1/250a), Ivalon keskusta jäisi tulvan 

sattuessa lähestulkoon kokonaan veden alle. 

 

1/250 tulvalta. Korotuksen on suunniteltu 

olevan valmis 8.5.2018. 1/250a-suojaus-

tason saavuttamiseksi penkereen korkeus 

tulee olla vähintään 1/250 tulvakorkeus 

+123,80 (N60), johon lisätään vähintään 30 

cm varmuusvara, tai vaihtoehtoisesti alim-

mat kastuvat rakenteet sijoitetaan 0,5 met-

riä 1/250 tulvakorkeuden yläpuolelle.  

Jääpatojen muodostumista pyritään estä-

mään jääsahauksilla. Ivalojoen vesistöalu-

eelle on laadittu tulvariskien hallintasuunni-

telma vuosille 2016–2021, jossa esitetään 

perinteisten rakenteellisten tulvasuojelu-

toimenpiteiden lisäksi muita tulvariskien 

pienentämiseen tai tulviin varautumisen 

parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, ku-

ten tulvariskin huomioiminen maankäytön 

suunnittelussa ja teiden perusparantaminen 

tulvatilanteen kestämiseksi. 

3.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen rakennuskanta ja 
kulttuuriympäristö 

 Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti 

tai alueellisesti arvokkaita perinnemaisema- 

tai kulttuuriympäristökohteita. Suunnittelu-

alueella ei ole tunnettuja muinaismuistore-

kisteriin merkittyjä kohteita.  

Nykyinen rakennuskanta koostuu pääosin 

eri aikakausista ja tyyleistä. Lapin kulttuu-

riympäristöt tutuksi –hankkeen inventoin-

nissa kohteiden arvotuksessa on painotettu 

rakennushistoriallisia, historiallisia ja mai-

semallisia arvoja. Suunnittelualueella on 

kaksi LKYT-hankkeessa inventoitua vanhaa 

jälleenrakennusajan kohdetta Korttelin 403 

tontilla 3 on rakennus, joka on toiminut ai-

koinaan kätilön talona. Korttelin 404 tontilla  
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Kätilön talon ympäristöä. 

4 on Vallesmannin virkatalona toiminut ra-

kennus. Molemmat rakennukset ovat huo-

nokuntoisia. Lapin kulttuuriympäristöt tu-

tuksi -hankkeen inventoinnissa ne on määri-

telty luokittelemattomaksi kohteeksi, joka 

on sellainen kohde, jolla ei ole katsottu ole-

van erityistä kulttuurihistoriallista arvoa tai 

kohteesta ei ole saatu inventoinnin yhtey-

dessä riittävästi tietoa. Rakennuksia ei ole 

merkitty voimassa olevassa kaavassa suojel-

taviksi. Nykyisin kätilön talon viereen on ra-

kennettu matonpesupaikka ja parkkialuetta. 

Vallesmannin virkatalon rakennus sijaitsee 

omakotitalon pihapiirissä. 

Entinen kätilön talo. 

 

Terveyskeskuksen takapiha. 

Terveydenhoitoa palvelevat rakennukset 

ovat Ivalon kylän alkaessa rakentua sijoittu-

neet nykyiseen paikkaansa. Jo vuonna 1939 

Maanmittaushallituksen laatimassa kartassa 

sairaala sijaitsee samalla paikalla kuin ny-

kyinenkin 70-luvulla rakennettu terveyskes-

kus. Terveyskeskuksen naapurissa toimivat 

Inarin kunnan ympäristöyksikkö sekä eläin-

lääkärin toimitilat.  
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Ote vuonna 1939 laadistusta rakennussuunnitelmasta, Sairaalan sijainti nykyisen terveyskeskuksen paikalla. 

 

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevat 

kaksikerroksiset kerrostalot ja niiden piha-

piiri sekä korttelin 404 tontin 3 rivitalo on 

rakentunut 70-luvun loppupuolella.   

90-luvun rakennuskantaa edustaa suunnit-

telualueen eteläosassa sijaitseva tontin 5 

rivitalo korttelissa 404. Uusimpaan raken-

nuskantaan kuuluu vuonna 2015 kortteliin 3 

rakennettu rivitalo, joka on tarkoitettu 

ikäihmisten hoivakodiksi. Rannassa kulkee 

tulvavalli, joka on osaksi rakennettu alueen 

tonttien rajojen sisäpuolelle. Kaikki suunnit-

telualueen tontit eivät ole vielä kokonaan 

rakentuneet.  

Näkymä Latutien päästä suunnittelualueen etelä-

osaan, korttelin 404 rivitalot kuvassa etualalla. 
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Yhdyskuntarakenne, liikenneverkko, 
palvelut ja työpaikat 

Ivalon keskusta on Inarin kunnan kuntakes-

kus, jossa sijaitsevat kaupallisten palvelujen 

lisäksi tärkeimmät kunnan julkiset palvelut 

kuten kunnanvirasto, kirjasto ja tähänkin 

suunnittelualueeseen kuuluva terveyskes-

kus. Ylä-aste ja lukio sijaitsevat suunnittelu-

alueen tuntumassa. Inarin kunta on merkit-

tävä työllistäjä.  

Kaavoitusalue on Ivalon kylän keskustan 

tuntumassa, keskustan läpi kulkee valtatie 

4. Suurin osa kylän palveluista sijoittuu pää-

tien varrelle. Muihin kuntakeskuksiin (Inari 

40 km ja Saariselkä 30 km) on alle tunnin 

ajomatka. Ivalon lentokenttä sijaitsee 11 km 

keskustasta. Talvisin jokea pitkin kulkee 

moottorikelkkareitti. Kaavoitettavaa aluetta 

rajaavat asemakaavan mukaiset kadut Ran-

tapolku ja Sairaalantie sekä LP-alue, joka ei 

ole vielä toteutunut.  

Virkistys 

Kaava-alueen ympäristössä on runsaat lähi-

virkistysmahdollisuudet. Alueen välittömäs-

sä läheisyydessä sijaitsee yleinen uimaranta, 

sekä rannassa kulkee kävelyreitti tulvapatoa 

pitkin. Ivalojoki tarjoaa virkistyskäyttömah-

dollisuuksia sekä kesäisin, että talvisin. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualue kuuluu kunnalliseen vesi- ja 

jätehuollon piiriin.  

Maanomistus 

Suurin osa alueesta on Inarin kunnan 

omistamia kiinteistöjä. Alueella on myös 

Inarin Vuokra-asunnot Oy:n sekä yksityisten 

omistamia kiinteistöjä. 

 
Alueen liikenneverkosto, pääväylät sinisellä, 

kevyenliikenteenväylät vihreällä ja rannassa kulkeva 

tulvavalli/kävelypolku keltaisella. Suunnittelualue 

rajattu punaisella. 

 

Alueella kulkevat verkostot, kaavoitusalue rajattu. 

Vesiputki merkitty sinisellä viivalla ja viemäri 

punaisella viivalla.  

 

 
Kunnan maanomistus merkitty kartalle keltaisella 

rasterilla.



IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS; TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖ 13 

 

  
Näkymä Sairaalantien päästä, terveyskeskus oikealla. 

 

 
Näkymä Latutien päästä, terveyskeskus vasemmalla. 
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4 SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edis-

tettävä kuntien kaavoituksessa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta merkittä-

vimmät ratkaisut on tehty jo maakuntakaavan ja yleiskaavoituksen yhteydessä, joiden ohjausvai-

kutusten kautta ne välittyvät asemakaavoitukseen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on 

päivitetty ja uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. 

Suunnittelualuetta koskevina tavoitteina ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, te-

hokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen ympäristö, elinvoimainen luonto- ja kult-

tuuriympäristö sekä luonnonvarat sekä uusiutumiskykyinen energiahuolto. Tavoitteiden huomi-

oon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa 6 Asemakaavan kuvaus. 

4.2 Maakuntakaava 

Ote maakuntakaavasta, Ivalon taajama on merkitty 

merkitty keskustatoimintojen alueeksi. 

 

 

 

 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa 

yleiskaavaa tai asemakaavaa. Suunnittelu-

alue sisältyy Pohjois-Lapin maakuntakaa-

vaan, jonka valtioneuvosto on vahvistanut 

27.12.2007. Pohjois-Lapin maakuntakaava 

2040 on kuulutettu vireille 24.4.2017. 

Maakuntakaavassa suunnittelualueen pää-

käyttömerkintä on keskustatoimintojen 

alue, joiden sijainti ja laajuus määrittyvät 

tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavoi-

tuksessa. Ivalon läpi kulkeva valtatie 4 on 

osoitettu kehittämismerkinnällä Jäämeren 

käytävä, jolla tulee turvata sujuvan ja turval-

lisen liikenteen vaatimukset sekä liikenteen 

palveluiden saatavuus. Maankäytön merkit-

tävä lisääminen pääteiden varsille edellyttää 

yksityiskohtaisten maankäyttösuunnitel-

mien laatimista. Ivalo – Saariselkä on osoi-

tettu matkailun vetovoima-alueeksi, jota 

tulee kehittää matkailukeskusten, maaseu-

tu-matkailun, palvelujen ja reitistöjen yh-

teistoiminnallisena kokonaisuutena alueen 

pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopi-

valla tavalla. Inarin kunta on kokonaisuu-

dessaan saamelaisten kotiseutualuetta, mis-

sä turvataan alueidenkäytössä saamelais-

kulttuurin ja – elinkeinojen kehittämisedel-

lytykset ja sovitetaan ne yhteen luonnon 

kestokyvyn kanssa.  
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Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 

 
Kaavamuutosalueen rajaus (rajattu punaisella) 

ajantasa-asemakaavalla. 

4.3 Yleiskaava 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asema-

kaavaa. Suunnittelualuetta koskevan alueen 

yleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 

16.9.2010. 

Yleiskaavassa alue on merkitty Julkisten pal-

velujen ja hallinnon alueeksi sekä asunto-

alueeksi. Rannan virkistysaluetta pitkin kul-

kee ohjeellinen ulkoilureitti. Ivalojoen ran-

nat ovat monin paikoin tulvanuhanalaista 

aluetta, rasterimerkintä rannassa edellyttää 

tapauskohtaista selvitystä, mikä tehdään 

tämän asemakaavoituksen yhteydessä. 

Suunnittelualueella on yleiskaavassa osoi-

tettuja kulttuurihistoriallisesti, rakennushis-

toriallisesti tai maisemakuvan kannalta ar-

vokkaita kohteita (S/13 ja S/15). Kohteita 

koskee kaavasuositus, jonka mukaan raken-

nuksia tai kohdetta ei tulisi ilman pakotta-

vaa syytä purkaa eikä niiden ulkoasua muut-

taa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti 

arvokas tai kylämiljöön kannalta arvokas 

luonne turmeltuu. 

4.4 Asemakaava 

Alueen asemakaava on hyväksytty 

25.4.2013. Suunnittelualueeseen sisältyvät 

asemakaavan mukaiset korttelit 3, 4, 403 ja 

404. 

Alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen 

(AK), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin-

rakennusten (AR), yleisten rakennusten (Y) 

sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa pal-

velevien rakennusten (YS) korttelialuetta. 

Alueella on lisäksi puistoa (VP) sekä katu-

aluetta.  Asemakaavan mukaiset kadut Sai-

raalantie ja Latutie kulkevat suunnittelualu-

eella. 
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4.5 Rakennusjärjestys 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -

asetuksessa olevien sekä muiden maan 

käyttämistä ja rakentamista koskevien 

säännösten ja määräysten lisäksi on nouda-

tettava 5.8.2014 voimaan tullutta Inarin 

kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä, 

jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, ase-

makaavassa tai Suomen rakentamismää-

räyskokoelmassa ei ole asiasta toisin mää-

rätty. 

4.6 Pohjakartta 

Alueen pohjakartta on tehty tasokoordinaa-

tistojärjestelmään ETRS-GK27 ja N60 kor-

keusjärjestelmään. Pohjakartta on tarkistet-

tu alueen osalta edellisen asemakaavoituk-

sen yhteydessä. Pohjakarttaa on täydennet-

ty myöhemmin merkittävien muutosten 

osalta.  

4.7  Muut päätökset,  

suunnitelmat ja ohjelmat 

Inarin kunnan päivitetyt ympäristönsuoje-

lumääräykset ovat tulleet voimaan 1.7.2014 

ja ne määräävät ja ohjaavat paikallisiin olo-

suhteisiin parhaiten soveltuvista ympäris-

tönsuojelullisista toimenpiteistä. 

Ivalon keskustan kehittämissuunnitelma 

laadittiin vuonna 2002 ja sitä on päivitetty 

vuonna 2012 (Ivalon keskustan kehittämi-

nen-kaupallisen selvityksen päivitys 2012). 

Selvityksessä todetaan, että Ivalon keskus-

tan kaupallisen toimivuuden keskeisenä on-

gelmana on hajanaisuus. 

 

 

 

 
Viistokuva suunnittelualueen ympäristöstä.
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5 ASEMAKAAVAN  

SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Asemakaavan  

suunnittelun tarve 

Suunnittelun tarpeena on ajanmukaistaa 

voimassa olevaa kaavaa ja järjestää alueen 

toiminnot paremmin vastaamaan toteutu-

nutta tilannetta. 

5.2 Suunnittelun 

käynnistyminen ja sitä 

koskevat päätökset 

Inarin kunnan tekninen lautakunta on päät-

tänyt asemakaavan muutoksesta 10.2.2015 

§ 2. Kaavatyö kuulutettiin vireille 20.7.2016. 

Asemakaavoitusta on käsitelty teknisessä 

lautakunnassa 4.4.2017 sekä 23.3.2018. 

5.3 Osallistuminen 

ja yhteistyö 

Osalliset 

Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan 

alueen maanomistajat, asukkaat ja lähialu-

een asukkaat sekä muut alueen toimijat. 

Lisäksi osallisia ovat kunnan sisäiset ja ulkoi-

set viranomaiset.  

Osalliset: 

 Kaava-alueen maanomistajat 

 Naapurimaanomistajat 
 

Keskeisiä viranomaisia: 

 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus  

 Lapin liitto 

 Saamelaismuseo Siida 

 Ympäristöyksikkö 

 Rakennustarkastus 
 
 
 

Muut yhteisöt ja asiantuntijatahot: 

 Tunturiverkko Oy 

 Inarin Lapin Vesi Oy 
 

Kaavoituksen vireilletulo 

Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 

kuulutettiin lehdessä ja kunnantalon ilmoi-

tustaululla 20.7.2016. Samanaikaisesti osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin 

yleisesti nähtäville. Maanomistajille ja  

-haltijoille ja rajanaapureille asiasta tiedo-

tettiin kirjeitse.  

Osallistuminen ja 
vuorovaikutusmenettelyt sekä  
viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (lii-

te 1) kerrotaan, miten osalliset voivat osal-

listua ja vaikuttaa asemakaavan valmiste-

luun, sekä miten asemakaavan vaikutuksia 

on tarkoitus arvioida. Lisäksi siinä esitetään 

pääpiirteittäin kaavatyön tarkoitus ja tavoit-

teet sekä kaavatyön lähtötilanne ja kaavan 

laadinnan eri työvaiheet. Kaavaprosessin 

aikana osallisilla on oikeus lausua kirjallisesti 

tai suullisesti mielipiteensä asiasta. (MRA 30 

§, MRA 27§). 

Asemakaavasta ei ole ollut tarpeen käydä 

aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua, mut-

ta siitä on pyydetty lausuntoja eri viran-

omaistahoilta kaavan valmisteluvaiheen yh-

teydessä. Viranomaisneuvottelujen tarve 

selviää kaavoitusprosessin edetessä. 
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5.4 Asemakaavan tavoitteet 

MRL sisältövaatimukset ja  
suunnittelutilanteesta johdetut 
tavoitteet 

Asemakaavaa laadittaessa maakuntakaava 

ja oikeusvaikutteinen on yleiskaava otettava 

huomioon siten kuin siitä maankäyttö- ja 

rakennuslaissa säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luo-

daan edellytykset terveelliselle, turvalliselle 

ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 

alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen jär-

jestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja 

luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 

liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoi-

tettavalla alueella tai sen lähiympäristössä 

on oltava riittävästi puistoja tai muita lähi-

virkistykseen soveltuvia alueita.  

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään 

elinympäristön laadun sellaista merkityksel-

listä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua 

asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. 

Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa 

maanomistajalle tai muulle oikeuden halti-

jalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai ai-

heuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka 

kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaati-

muksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan 

alueidenkäytön suunnittelussa on huoleh-

dittava valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden huomioon ottamisesta. Suunnit-

telualuetta koskevina tavoitteina ovat erityi-

sesti toimivat yhdyskunnat ja kestävä liik-

kuminen sekä terveellinen ja turvallinen 

ympäristö. Yhdyskuntarakennetta kehite-

tään siten, että palvelut ja työpaikat ovat 

hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 

mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden 

läheisyydessä siten, että henkilöautoliiken-

teen tarve on mahdollisimman vähäinen. 

Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyö-

dynnetään, sekä eheytettäessä taajamia 

parannetaan elinympäristön laatua. Aluei-

denkäytössä on otettava huomioon viran-

omaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-

alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liit-

tyvät riskit. 

Kunnan asettamat tavoitteet 

Tavoitteena on laatia asemakaava siten, et-

tä se vastaa toteutunutta tilannetta ja mah-

dollistaa alueelle uutta rakentamista. Alu-

een suunnittelussa huomioidaan Ivalon kes-

kustan kasvava asuintilan tarve. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista joh-
detut tavoitteet 

Asemakaavan muutoksella tutkitaan mah-

dollisuutta osoittaa alueelle tiiviimpää ra-

kentamista. Ivalojoen vuosittainen tulvariski 

huomioidaan kaavoituksessa. 

5.5 Asemakaavaratkaisun 

vaihtoehdot ja niiden  

vaikutukset 

Kuvaus alustavista kaavaratkaisuvaih-
toehdoista 

Suunnittelualueelle laadittiin valmisteluvai-

heessa kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa kaa-

vamerkintöineen ja – määräyksineen.  

Molemmissa vaihtoehdoissa katualueet esi-

tettiin samanlaisina. Sairaalantien katualu-

etta esitettiin levennettäväksi ja nykyinen 

kevyen liikenteen väylä, jolla huoltoajo on 

sallittu (pp/h), muutettaisiin kokonaan ka-

tualueeksi ja avataan kaavanmukainen kul-

ku terveyskeskuksen tontin taakse. Luon-

nosvaihtoehdoissa nykyinen Latutie esitet-

tiin nimettäväksi uudelleen Hoivapoluksi. 

Kadun päässä katualuetta jatketaan ja le-

vennetään niin, että korttelissa 4 sijaitsevan 

terveyskeskuksen takapihan parkkipaikan ja 

korttelin 404 tontin 3 jo olemassa olevat 

liittymät sijoittuvat katualueelle, eivätkä 
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kevyenliikenteenväylälle, kuten ne nykyisin 

ovat. 

Alueen rakenne esitettiin luonnoksissa py-

syvän samanlaisina, muodot ja rakennusoi-

keuksien määrät erosivat toisistaan. 

Vaihtoehdossa 1 korttelin 3 kahdeksi tontik-

si rajaava raja poistettiin ja yhdistettiin yh-

deksi tontiksi kokonaisrakennusoikeuden 

pysyen samana, 750+750=1500 k-m2. Kort-

telissa suoritetun tilusvaihdon vuoksi kaava-

tonttien rajat muutettiin kulkemaan kiin-

teistörajojen mukaisesti. Korttelit 403 ja 3 

yhdistettäisiin yhdeksi kortteliksi kapean 

viheralueen poistuessa. Vaihtoehdossa 2 

ainoa eroavaisuus 1-vaihtoehtoon on kort-

telin 403 tontin 1 laajennus. Tässä ratkaisus-

sa pieni puistokaistale on jätetty korttelien 

väliin sekä tontin rakennusoikeus on pie-

nempi; 1000 k-m2. 

Tulvapenkereen kohdalla olevan korttelin 3 

tontin 4 raja muutettiin kulkemaan niin, että 

tulvavalli jää kokonaan pengerryksineen 

tontin ulkopuolelle kummassakin asema-

kaavaratkaisun vaihtoehdossa.  

Alustavien kaavaratkaisujen 
vaikutusten selvittäminen, arviointi ja 
vertailu 

Kaavamuutoksella alueen liikenne sujuvoi-

tuu ja rakennettu katu mahtuu kokonaisuu-

dessaan asemakaavan mukaiselle katualu-

eelle. Näin ollen kulku tapahtuu kaavan mu-

kaisesti. Kaavaluonnoksilla ei ole merkittä-

vää vaikutusta väestöön ja sosiaalisiin oloi-

hin. Vaihtoehdot lisäävät rakentamista 

suunnittelualueelle. Kaavan luonnoksilla ei 

ole merkittävää vaikutusta luontoon ja 

luonnonympäristöön, eikä luontoselvitystä 

ole katsottu tarpeelliseksi päivittää edellisen 

asemakaavoituksen jälkeen. Hulevesien hal-

lintaan ja kunnallistekniikkaan kaavamuutos 

ei tuo uutta. 

Kaavaratkaisuluonnoksen vaihtoehto 1 

 

 

 
 Kaavaratkaisuluonnoksen vaihtoehto 2
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Lausunnot, mielipiteet ja niiden huo-
mioonottaminen 

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto 

oli nähtävillä 16.11. -16.12.2017. Kaavaeh-

dotus on laadittu valmisteluaineistoissa esi-

tettyjen kaavaratkaisujen pohjalta, ottaen 

huomioon lausunnoissa ja mielipiteissä esi-

tettyjä näkökohtia. 

Nähtävilläolon aikana valmisteluaineistosta 

pyydettiin lausuntoa seuraavilta tahoilta: 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus, Lapin liitto, Saamelaismuseo Siida, kun-

nan ympäristöyksikkö ja rakennustarkastus 

ja tilapalvelu liikelaitos, Tunturiverkko Oy ja 

Inarin Lapin Vesi Oy. Lisäksi kaavaluonnos 

lähetettiin alueen maanomistajille ja alueel-

la toimiville yrityksille ja yhteisöille. 

Lisäksi asemakaavasta on kuultu kirjeitse 

maanomistajia asemakaava-alueen laajen-

tuessa koskemaan korttelia 404. 

Valmisteluaineistoista saadut 
kannanotot ja mielipiteet 
lyhennettyinä: 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus kiinnitti huomiota siihen, että luonnos-

vaiheen selostuksessa ei tule ilmi, miten 

yleiskaava on ohjeena asemakaavamuutok-

sessa. Tulva-asiat on selostettu epäselvästi, 

eikä selostuksessa ilmene miten riittävä 

suojaustaso tullaan terveyskeskuksen osalta 

toteuttamaan. Lisäksi AK- ja AR-alueiden 

tulvamääräys puuttuu kokonaan.  ELY-

keskus näki myös, että vanha kätilön talo 

olisi suojelumerkinnän arvoinen ja mahdol-

linen suojelumerkinnän poisjättäminen tulisi 

perustella ja vaikutukset arvioida siitä lähtö-

kohdasta, että se merkitsisi todennäköisesti 

olemassa olevan rakennuksen purkamista. 

Vastine: Lisätään yleiskaavan ohjausvaiku-

tus selostukseen, merkitään AK ja AR – alu-

eiden tulvamääräykset kaavaan, arvioidaan 

kätilön talon suojelumerkinnän poisjättämi-

sen vaikutukset. 

Lapin liitolla ja Saamelaismuseo Siidalla ei 

ollut huomautettavaa asemakaavan luon-

noksesta, eikä vastineelle näin ollen ole tar-

vetta. 

Inarin vuokra-asunto Oy:n mielestä yhden-

vertaisuuden vuoksi myös suunnittelualu-

een AK-tontin viereinen tontti tulisi muuttaa 

asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa 

suurin sallittu kerrosluku olisi III. Tämä 

mahdollistaisi nykyisen rakennusoikeuden 

tehokkaan hyödyntämisen.  

Vastine: Tutkitaan kerrosluvun nostamisen 

mahdollisuudet. 

Inarin kunnan tekninen johtaja esitti vaihto-

ehdon 1 mukaan, että korttelit 403 ja 3 yh-

distettäisiin ja samalla tontin 2 pinta-alan 

kasvaessa rakennusoikeuden määrää voitai-

siin nostaa.  

Vastine: Valitaan luonnosten vaihtoehto 1 

asemakaavoituksen jatkotyön pohjaksi. 

Nähtävilläolon jälkeen erillisestä kuulemi-

sesta korttelin 404 maanomistajilta ei tullut 

kannanottoja. 

Kaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaratkaisun valintaan vaikuttivat 

kaavaluonnoksesta esitetyt lausunnot ja 

kannanotot. Kaavatyöskentelyä on jatkettu 

asemakaavaratkaisuluonnoksen vaihtoeh-

don 1 perusteella, joka mahdollistaa tii-

viimmän rakentamisen ja tonttien monipuo-

lisemman hyödyntämisen. Kaavaluonnoksis-

ta saadun palautteen perusteella asema-

kaavaehdotukseen on tehty joitain muutok-

sia ja lisäyksiä. Suunnittelualuetta on laa-

jennettu koskemaan teknisen lautakunnan 

päätöksellä 4.4.2017 myös kokonaan vieres-

tä korttelialuetta 404 paremman kokonais-

kuvan näkemiseksi. Suurimmat muutokset 
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liittyvät korttelialueiden rajauksiin. Asema-

kaavoitusta käsiteltiin myös teknisessä lau-

takunnassa 23.3.2018, jonka päätöksellä 

kortteli 4 päätettiin jakaa kahdeksi erilliseksi 

tontiksi, rakennusoikeuden pysyessä ase-

makaavaluonnoksen mukaisena. 

Suunnittelualue sijaitsee Ivalon taajamassa, 

joka on tulvanuhanalaista aluetta. Luonnos-

vaiheen jälkeen asemakaavaan on lisätty 

AK- ja AR -alueiden tulvamääräys. Tulvapen-

kere tulee olla mitoitettu kestämään kerran 

100 vuodessa (1/100a) toistuvalta tulvalta. 

Kastuvien rakenteiden sijoittuessa +123,80 

(N60) yläpuolelle, rakennukset ovat suojas-

sa myös laskennalliselta 1/250a tulvalta. 

Tätä korkeutta vaaditaan terveyskeskuksen 

ja muiden tärkeäksi luettavien rakennusten 

osalta. 

Jälleenrakennusaikana rakennettuja kult-

tuuriympäristökohteita, entistä kätilön taloa 

ja Vallesmannin virkataloa, ei ole merkitty 

asemakaavan ehdotuksessa suojelumerkin-

nällä.  Rakennuksien kulttuurihistoriallinen 

merkitys on tutkittu eikä niillä ole merkittä-

viä suojeltavia arvoja. Rakennukset on pääs-

tetty huonoon kuntoon.  Asemakaavaratkai-

sulla edistetään Ivalon taajaman mahdollista 

uutta rakentamista. Olemassa olevat raken-

nukset on kuitenkin otettava huomioon uu-

den rakennuksen suunnittelussa.

 

 
Asemakaavasta annettujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus.
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6 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Kaavan rakenne 

Alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen 

(AK), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin-

rakennusten (AR), yleisten rakennusten (Y) 

sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa pal-

velevien rakennusten (YS) korttelialuetta. 

Alueella on lisäksi puistoa (VP) sekä katu-

aluetta. Alueen kokonaispinta-ala on noin 

7.6 ha. Rakennusoikeutta asemakaavassa on 

26 880 k-m², mikä on 980 k-m² enemmän 

kuin nykyisessä asemakaavassa (25 900 k-

m²). 

Mitoitus 

Maankäyttö jakautuu alueella seuraavasti:  

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK): 

• Pinta-ala: 10 100 m² 
• Kerrosala:  5900 k-m²  
• Tehokkuus: e=0.58  
• Osuus kokonaispinta-alasta: 13 % 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue (AR): 

• Pinta-ala: 18 442 m²  
• Kerrosala: 5430 k-m²  
• Tehokkuus: e=0.29 
• Osuus kokonaispinta-alasta: 24 % 

Yleisten rakennusten korttelialue (Y): 

• Pinta-ala: 6084 m²  
• Kerrosala: 1600 k-m²  
• Tehokkuus: e=0.26  
• Osuus kokonaispinta-alasta: 8 % 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa  
palvelevien rakennusten korttelialue 
(YS): 

• Pinta-ala: 19 358 m²  
• Kerrosala: 13 950 k-m²  
• Tehokkuus: e=0.72  
• Osuus kokonaispinta-alasta:  25 % 

Puisto (VP) 

• Pinta-ala: 14 977 m²  
• Osuus kokonaispinta-alasta:  20 % 

Kadut ja kevyenliikenteen väylät: 

• Pinta-ala: 4330 m²  
• Osuus kokonaispinta-alasta:  10 % 

Yhteensä 

• Pinta-ala: 75 923 m²  
• Kerrosala: 26 880 k-m²  

6.2 Aluevaraukset 

Korttelialueet 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 

Alueelle voidaan osoittaa erityisellä kaava-

määräyksellä tai merkinnällä mahdollisuus 

päiväkoti- tai muille sellaisille tiloille, jotka 

hyvin soveltuvat asuinympäristöön. 

Kaavassa AK-korttelialueella on kaksi kaksi-

kerrostalorakennusta varastoineen, vierei-

nen tontti on rakentamaton. Kaava mahdol-

listaa suurimmaksi kerrosluvuksi III. 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue (AR) 

Alueelle on ja/tai sille voidaan rakentaa rivi-

taloja ja esimerkiksi autokatoksin tai varas-

toin toisiinsa kytkettyjä pientaloja asumis-

tarkoituksiin. 

Enimmäkseen AR-korttelialueet ovat raken-

nettuja, korttelin 3 tontti 2 on rakentama-

ton. 

Yleisten rakennusten korttelialue (Y) 

Alueelle voidaan rakentaa julkisen hallinnon 

ja julkisten palvelujen rakennuksia. 

Korttelin 404 Y-tontilla lisärakentaminen on 

kaavaan mukaan mahdollista. 
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Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten korttelialue 
(YS) 

Alueelle voidaan rakentaa sairaaloita, van-

hainkoteja ja muita sosiaalitointa ja tervey-

denhuoltoa palvelevia rakennuksia.  

Korttelialue kattaa terveyskeskuksen sekä 

piha-alueet.  Kortteli on jaettu kahteen eril-

liseen tonttiin, jotka mahdollistavat lisära-

kentamisen. 

Muut alueet 

Puisto (VP) 

Ivalojoen rantaa pitkin kulkee virkistysaluet-

ta, joka on rakennettu tai on tarkoitus ra-

kentaa puistomaisiksi. Rantavyöhykkeelle 

on varattu jalankulkua varten katu, joka kul-

kee nykyistä tulvavallin harjannetta pitkin. 

Alue liittyy osana Ivalojoen rantaa kulke-

vaan puistoalueeseen. 

Kadut 

Asemakaava-alueella kulkee kaksi katua, 

Sairaalantie ja Hoivapolku.  

6.3 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
ja taajamakuvaan 

Asemakaavan muutos tiivistää yhdyskunta-

rakennetta Ivalon taajama-alueella. Paikalli-

sessa maisemassa ja taajamakuvassa muu-

tos ei ole merkittävä.  

Vaikutukset palveluihin ja  
työpaikkoihin 

Kaavoitettava alue tukeutuu Ivalon keskus-

tan palveluihin. Alueelle ei sijoitu kortteli-

alueita, jotka olisi varattu kaupallisten pal-

velujen järjestämistä varten. Alueella on 

julkisille palveluille varattuja korttelialueita. 

Alueelle sijoittuu julkisen palvelun toiminto-

ja kuten terveyskeskus, Inarin kunnan ym-

päristöyksikkö sekä eläinlääkäri. 

Vaikutukset väestöön ja sosiaalisiin 
oloihin 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaiku-

tusta väestöön tai sosiaalisiin oloihin. Kaava 

mahdollistaa asukasmäärän kasvun alueella 

rakentamisen toteutuessa. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta 

alueen liikenteeseen. Asuinalueiden raken-

tuessa liikennemäärät saattavat hieman 

kasvaa, mutteivät merkittävissä määrin. 

Kaavoituksella liikenteen nykyinen kulku 

saadaan kaavan mukaiseksi. 

Vaikutukset rakennettuun  
kulttuuriympäristöön ja 
muinaismuistoihin 

Asemakaava-alueella ei sijaitse muinais-

muistolailla suojattuja kohteita, joten ase-

makaavoituksella ei ole tähän vaikutusta.  

Kaava-alueella sijaitsevat Vallesmannin vir-

katalo ja nk. vanha kätilön talo on merkitty 

yleiskaavassa kulttuurihistorialliseesti, ra-

kennushistoriallisesti tai maisemakuvan 

kannalta arvokkaaksi rakennukseksi tai 

muuksi kohteeksi (S/13 ja S/15). 

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 

2013 rakennuksilla ei ole todettu erityisiä 

arvoja ja ne on jätetty ilman suojelumerkin-

tää. Asemakaavamuutoksessa suojelumer-

kintää ei lisätä. Rakennukset on päästetty 

huonoon kuntoon, eikä niillä katsota olevan 

kulttuuriympäristön kannalta erityisiä arvo-

ja. Ratkaisulla edistetään alueelle suunnit-

teilla olevan rakentamisen toteutumista. 

Kaavamääräyksiin lisätään merkintä, että 

olemassa oleva rakennus on otettava huo-

mioon uuden rakennuksen suunnittelussa. 

Vaikutukset alueen tekniseen huoltoon 

Suunnittelualue kuuluu keskitetyn vesihuol-

lon piiriin. 
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Vaikutukset talouteen  

Suunnittelualue on pääosin kunnan omis-

tuksessa olevaa aluetta (n. 83 %).  Uuden 

kunnallistekniikan rakentaminen alueella 

aiheuttaa kustannuksia, mutta vain vähäi-

sesti, alue on pääosin jo rakentunut. 

Vaikutukset luontoon ja  
luonnonympäristöön 

Asemakaavaratkaisu ei muuta alueen luon-

nontilaisia alueita ja maisemakuvaa, koska 

kyseessä on jo pitkälle rakennettu ympäris-

tö. Virkistyskäytön kannalta Ivalojoen ranta 

on osoitettu säilytettäväksi yhtenäisenä 

puistoalueena. Asemakaavamuutos ei sulje 

puiston yleistä käyttöä, sillä alueelle on pää-

sy katujen päästä. Rakennettua ympäristöä 

ja puistoaluetta erottaa tulvavallia pitkin 

kulkeva jalankululle varattu rantapolku.  

Luontoarvoja on huomioitu kaavassa niin, 

että olemassa olevan kasvillisuuden säilyt-

tämistä varten asemakaavaan on merkitty 

istutettava alueen osalla terveyskeskuksen 

tontilla kellosinilatvan esiintymä-alueella. 

Puistoalue (VP) kasvaa hieman asemakaa-

van muutoksella. 

Tulvavaikutukset 

Suunnittelualue sijaitsee Ivalon taajamassa, 

joka on penkereillä tulvasuojeltua tulvavaa-

ra-aluetta. Tulvapenkere tulee olla mitoitet-

tu kestämään kerran 100 vuodessa toistu-

valta tulvalta, nykyisiä penkereitä tulee ko-

rottaa 0,1–0,4 metriä, jotta penkereet kes-

täisivät 1/100a tulvan. Erityiskohteita suo-

jaavia penkereitä on korotettava enemmän, 

jotta saavutetaan 1/250a suojaustaso. Tul-

variski on huomioitu kaavoituksessa yleisillä 

tulvamääräyksillä, jotka varmistavat tulva-

suojelun toteutuksen ennen rakennusluvan 

myöntämistä. Penkereiden korottamisessa 

tulee huomioida erityisesti maisema- ja ym-

päristönäkökohdat. Korotuksesta johtuvia 

maisemallisia haittavaikutuksia voidaan lie-

ventää puistosuunnittelun keinoin. Kaavoi-

tettavalle alueelle kulkeva Sairaalantie tulisi 

korottaa, jotta kulkuyhteydet terveyskes-

kukseen olisi tulvan sattuessa turvattu. 

Ympäristön häiriötekijät 

Ympäristön häiriötekijänä voidaan pitää ter-

veyskeskuksen parkkipaikan rakentamiseen 

liittyvät toimenpiteet. Maa-aluetta on jää-

nyt runsaasti viereisen puuston juurelle, mi-

kä voi aiheuttaa alueen kasvuston kuolemi-

sen. 

 

 
Yllä alue lokakuussa 2011 (Google maps)  ja elokuussa 

2016. 

Suhde yleiskaavaan 

Asemakaava on Ivalon keskustan yleiskaa-

van mukainen. Yleiskaavassa alue on mer-

kitty julkisten palvelujen ja hallinnon alu-

eeksi sekä asuntoalueeksi. Ivalojoen ranta 

on tulvanuhanalaista aluetta, tulvavaara on 

huomioitu asemakaavamääräyksissä.  Ran-

nalle merkitty ohjeellinen ulkoilureitti on 

asemakaavassa huomioitu kävelyä varten 

varattuna alueena. Yleiskaavan kulttuu-

riympäristökohteet on huomioitu asema-

kaavan laatimisen yhteydessä. 



  

Suhde maakuntakaavaan 

Suunnittelualue on maakuntakaavan mukaisesti taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen alu-

etta. Asemakaava toteuttaa maakuntakaavaa 

Valtakunnallisten  
alueidenkäyttötavoitteiden  
toteutuminen 

Suunnittelualuetta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

 toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 tehokas liikennejärjestelmä 

 terveellinen ja turvallinen ympäristö 

 elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö 

 luonnonvarat sekä uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon suunnittelussa. Muutosalue liittyy 

olemassa olevaan rakenteeseen, joka edistää Ivalon taajaman tiivistämistä. Palvelut muutosalu-

eelta ovat kävelymatkan päässä, mikä vähentää tarvetta autoilulle.   

Kaavaratkaisu ei  ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asemakaavamerkinnät 
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Asemakaavamääräykset 

Rakennuksen tulee muodostaa värien, julkisivumateriaalien sekä kattomuodon ja -kaltevuuden 

suhteen kaavatiesivuttain tai rakennusryhmittäin yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

Ennen rakennusluvan myöntämistä tulvasuojelu alueelle, tulvapenger tulee korottaa vähintään 

30 cm ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein tulvakorkeus (HW 1 / 100) tai sitä 

suurempi havaittu todellinen tulvakorkeus, ellei voida osoittaa, että alueen tulvasuojauksen 

tarvetta on alennettu muilla toimenpiteillä. 

Ennen rakennusluvan myöntämistä erityisen tärkeälle kohteelle (sairaalat, vanhainkodit yms.) 

tulee tulvasuojelu olla toteututtu kerran 250 (HW 1/250+30cm) vuodessa toistuvalta tulvalta. 

Tulvapenkereen ulkopuolisilla alueilla kosteudelle altiit rakennusosat on sijoitettava vähintään 

0,5 m ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein tulvakorkeus (HW 1/100), elleivät 

kaavan hyväksymisen jälkeen valmistuvat selvitykset muuta osoita, taikka rakennusluvan myönt-

ävä viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee osoittaa rakennuspaikan rakennettavuus ja tarvittaessa 

toimenpiteet rakennuspaikan vahvistamiseksi rakennusluvan yhteydessä maankäyttö- ja ra-

kennusasetuksen MRA 49§: n mukaisesti tehtävän selvityksen (perustamis- ja pohjaolosuhteet) 

lisäksi.  

Olemassa oleva rakennus on otettava huomioon uuden rakennuksen suunnittelussa. 

Uudisrakennusten rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien käsittelysuunnitelma. 

6.5 Nimistö 

Latutie nimetään uudelleen Hoivapoluksi. Muutos selkeyttää kunnan nimistöä. Muutoin kaava-

alueen nimistö säilyy ennallaan. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan odotetaan olevan lainvoimainen vuonna 2018.  

 

 

 

 

Ivalossa 17.4.2018 

Venla Jomppanen 

kaavasuunnittelija 
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