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Rakennussuojelulain perusteella suojeltu
alue tai kohde SRS
Kohteet on suojeltu valtion rakennusten
suojelua koskevalla asetuksella (480/85).
Ympäristöministeriö on tehnyt kohteista
suojelupäätöksen nro 69/561/93
27.6.1994. Rakennusten käytössä ja
hoidossa on noudatettava
suojelupäätöksen määräyksiä.
Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa
siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti
arvokas tai miljöön kannalta merkittävä
luonne muuttuu. Kohteen ympäristö on
säilytettävä. Kohdetta ei saa purkaa ilman
MRL 127§:n mukaista lupaa. Kohteet on
luetteloitu kaavaselostuksessa.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue tai
kohde SR
Rakennukset ja rakenteet tulee säilyttää.
Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa
siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti
arvokas tai miljöön kannalta merkittävä
luonne muuttuu. Kohdetta ei saa purkaa
ilman MRL 127§:n mukaista lupaa.
Kohteen ympäristö on säilytettävä.
Kohdenumero on esitetty merkinnän
jälkeen. Kohteet on luetteloitu
kaavaselostuksessa.

Maisemallisesti arvokas alue - ma-2
Maisemallisesti arvokas alue, jolla on
voimassa MRL 43.2 ja 128 §:n mukainen
toimenpiderajoitus (maisematyölupa).
Maisemalupa vaaditaan maisemaa
merkittävästi muuttavaa toimenpidettä,
kuten maanrakennustyötä sekä avo- ja
siemenpuuhakkuita varten. Lupaa ei
tarvita yleis- tai asemakaavan
toteuttamiseksi tarpeellisten taikka
myönnetyn rakennus- ja toimenpideluvan
mukaisten töiden suorittamiseen eikä
vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei
sovelleta sellaiseen maa-ainesten
ottamiseen, johon tarvitaan
maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu
lupa.
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Maa- ja metsätalous- sekä
poronhoitovaltainen alue MP
Alueella turvataan nykyisten elinkeinojen,
kuten maa- ja metsätalouden sekä
valtionmaalla myös poronhoidon ja
muiden luontaiselinkeinojen
harjoittamismahdollisuudet. Alueella on
sallittua haja-asutusluonteinen
rakentaminen muualla kuin
rantavyöhykkeellä (MRL 43.2§). Aluetta
voidaan käyttää pääasiallista
käyttötarkoitusta merkittävästi
haittaamatta myös muihin
käyttötarkoituksiin. Alueella sallitaan
metsälainsäädännön ja
metsänhoitosuositusten puitteissa
tapahtuva metsien hoito ja käyttö.

Luonnonsuojelualue SL -3
Kansallispuisto, joka on suojeltu sekä
luontodirektiivin mukaisena SCI -alueena
että lintudirektiivin mukaisena
SPA-alueena (Natura-alue). Alueiden
hoidon ja käytön järjestämisestä
päätetään hoito- ja käyttösuunnitelmassa,
jonka laatii luonnonsuojelulain
(1096/1996) velvoittamana Metsähallitus
ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Rajavartiostolaitoksen alue E-2
Alueella sijaitsee rajavartiostolaitoksen
rajavartioasema.

Retkeily- ja ulkoilukäyttöön soveltuva
vyöhyke -vr
Jokivarsiin (Ivalojoki ja Luttojoki)
sijoittuvat retkeily- ja ulkoilukäyttöön
soveltuvat vyöhykkeet. Vyöhykkeelle
voidaan rakentaa esimerkiksi kotia,
laavuja ja nuotiopaikkoja.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue
-nat
Alue on suojeltu luontodirektiivin
mukaisena SCI- ja/tai lintudirektiivin
mukaisena SPA-alueena. Alueen
suojeluarvojen
huomioon ottamisesta on säädetty LSL 65
ja 66 §:ssä.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö vky-1
Kohteen ympäristö on säilytettävä.
Valtakunnallisessa inventoinnissa
mainittua rakennuskohdetta ei saa purkaa
ilman MRL127§:n mukaista lupaa.
Kohdenumero on esitetty merkinnän
jälkeen. Kohteet on luetteloitu
kaavaselostuksessa.
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