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Erillispientalojen asuntoalue AO
Rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 300 k-m2 ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II.
Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m2. Muutoin rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan
rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Erillispientalojen asuntoalue AO-1 (Ivalojokivarsi)

Olemassa oleva erillispientalojen asuntoalue. Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja
asumistarkoitukseen. Rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 300 k-m2 ja rakennusten suurin sallittu
kerrosluku on II. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m2. Näillä tulvauhanalaisilla alueilla olevilla
rakennuspaikoilla ei sallita uusia rakennuslupia edellyttäviä toimenpiteitä (kuten esim. uudisrakentaminen ja
siihen verrattavat toimenpiteet, vähäiset laajennukset) ilman, että alueen tulvauhkaan liittyvät riskit on
yksiselitteisesti selvitetty. Muilta osin rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen
määräyksiä.

Pientalovaltainen asuntoalue AP

Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten 1-2 -asuntoisille erillispientaloille, kytketyille pientaloille ja
rivitaloille. Rakentamisen suurin sallittu kerrosluku on II. Alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan
rakentamiseen. Asemakaavoittamattomilla alueilla tulee rakennuspaikan olla vähintään 2000 m2 suuruinen.
Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Kyläalue AT

Alue varataan kyläasutukselle sekä ja kylää tukeville elinkeinoille, kuten matkailulle ja palveluille.
Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Rakennuspaikan on oltava
vähintään 2000 m2 suuruinen ja rakentamisen suurin sallittu kerrosluku on II. Muutoin rakentamisessa
noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

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

Aluetta voidaan maankäytöllisesti kehittää Ivalon ja Törmäsen keskuksiin tukeutuvana kylämäisenä alueena.
Maankäytön toteutumisessa tulee huomioida, ettei sillä vaaranneta Ivalon asemakaavoitettavan
kyläkeskusalueen suunnitelmallista kehittymistä. Tarvittaessa AT-alueen rakentamista tulee ohjata laadittavilla
asemakaavoilla. Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Rakennuspaikan
on oltava vähintään 2000 m2 suuruinen ja rakentamisen suurin sallittu kerrosluku on II. Muilta osin
rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Alue, jolle saattaa tulevaisuudessa kohdistua maankäytön kehittämistarpeita -keh-1

Palvelujen ja hallinnon alue P

Alueelle voidaan osoittaa julkisia tai yksityisiä palveluita.

Museorakennusten alue YM

Teollisuus- ja varastoalue T

Teollisuus- ja/tai varastoalue.

Virkistysalue V

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia rakennuksia ja
rakenteita.

Ympäristöllisesti aralle alueelle sijoittuva virkistysalue V/n

Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja rantojensuojeluohjelmaan. Alueelle voidaan sijoittaa erillisen
suunnitelman mukaisesti retkeilyyn liittyviä polkuja ja rakennelmia (esim. kodat, laavut).

Retkeily- ja ulkoilualue VR/v

Retkeily- ja ulkoilualue, joka on varattu valtion tarpeisiin. Muu kuin yleistä virkistystä sekä alueen hoitoa ja
valvontaa palveleva rakentaminen on kielletty. Vesistöä rajaavaa puustoa ei saa poistaa.

Retkeily-, ulkoilu- ja poronhoitovaltainen alue VR-1/v

Maisemallisesti ja virkistysarvoltaan merkittävä ranta- tai lakimetsäalue, joka on varattu valtion tarpeisiin.

MRL 41 § 2. momentin nojalla määrätään, että maiseman ja virkistysarvojen turvaamiseksi alueella ei saa
suorittaa metsätaloushakkuita. Alueella sallitaan yleistä virkistystä sekä poronhoitoa ja muita
luontaiselinkeinoja palveleva rakentaminen.

Virkistys/matkailukohde

Lintutorni.

Ohjelmapalvelutoiminnot -opt

Koiravaljakoille erityisesti soveltuva vyöhyke.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

Loma-asuntoalue RA

Rakennuspaikalle saa sijoittaa päärakennuksen, vierasmajan, aitan, erillisen enintään 30 k-m2 saunan ja
tarvittavia talousrakennuksia samaan pihapiiriin kokonaisrakennusoikeuden puitteissa. Rakennuspaikan
kokonaisrakennusoikeus on 200 k-m2 ja vähimmäiskoko 2000 m2. Muilta osin rakentamisessa noudatetaan
voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Loma-asuntoalue RA-2 (Ivalojokivarsi)

Olemassa oleva loma-asuntoalue. Rakennuspaikalle saa sijoittaa päärakennuksen, vierasmajan, aitan,
erillisen enintään 30 k-m2 saunan ja tarvittavia talousrakennuksia samaan pihapiiriin
kokonaisrakennusoikeuden puitteissa. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 200 k-m2 ja
vähimmäiskoko 2000 m2. Näillä tulvauhanalaisilla alueilla olevilla rakennuspaikoilla ei sallita uusia
rakennuslupia edellyttäviä toimenpiteitä (kuten esim. uudisrakentaminen ja siihen verrattavat toimenpiteet,
vähäiset laajennukset) ilman, että alueen tulvauhkaan liittyvät riskit on yksiselitteisesti selvitetty. Muilta osin
rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Matkailupalvelujen alue RM

Alue on varattu matkailu- ja lomakeskuksille sekä lomakylille. Kun aluevarauksen toteutettava rakennusoikeus
ylittää 500 k-m2, on alue asemakaavoitettava. Rakentamisen tulee olla matalaa, enintään II-kerroksista ja
ympäristöön sopivaa.

Matkailupalvelujen alue RM-1(Nellim) (oranssilla reunustettu alue on mahdollinen laajentumisalue)

Alue on varattu paikallisen kulttuurin säilymistä ja edistämistä tukevalle matkailupalvelurakentamiselle.
Matkailupalvelujen toteuttamisessa ja rakentamisessa on huomioitava erityisesti paikallisen kulttuurin arvot.
Aluevarauksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laadintaa. Alue voidaan rakentaa vaiheittain, jolloin
kussakin vaiheessa tulee huomioida riittävien palveluiden toteuttaminen. Rakentamisen tulee olla matalaa,
enintään II-kerroksista ja ympäristöön sopivaa.

Alueen maankäytön yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida aluevarauksen
rajautuminen rantojensuojeluohjelma-alueeseen ja Natura 2000 -verkostoon. Rakentaminen ei saa vaarantaa
em. ohjelmissa todettujen luonto- ja maisema-arvojen säilymistä.

Matkailupalvelujen alue RM-2 (Nanguniemi)

Alue on varattu matkailu- ja lomakeskuksille sekä lomakylille. Aluevarauksen toteuttaminen edellyttää
asemakaavan laadintaa. Alue voidaan rakentaa vaiheittain, jolloin kussakin vaiheessa tulee huomioida
riittävien palveluiden toteuttaminen.

Rakentamisen tulee olla matalaa, enintään II-kerroksista ja ympäristöön sopivaa.

Alueen maankäytön yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida aluevarauksen
läheinen sijainti suhteessa rantojensuojeluohjelma-alueeseen ja Natura 2000 -verkostoon. Rakentaminen ei
saa vaarantaa em. ohjelmissa todettujen luonto- ja maisema-arvojen säilymistä.

Matkailun ohjelmapalvelualue RM-o1

Alueelle saa rakentaa ohjelmapalvelutoimintaan liittyviä rakennelmia, esim. katoksia ja telineitä. Alueella
sallitaan retkeilyä ja matkailua tukeva palveluvarustus sekä luontaiselinkeinojen vaatimat rakennelmat.

Kylmäteknologian alue E -1

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat tai suunnitellut kylmäteknologian alueet.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Yhdyskuntateknisen huollon alue tai kohde ET, et

Alueella voi sijaita yhdyskuntateknisen huollon toimintoja, kuten vedenottamo.

Maa-ainesten ottoalue -EO/MP

Maankamaran aineksen otto on sallittua erillisen suunnitelman mukaisesti. Ottoluvan lakattua alue tulee
maisemoida. Kauttaviivan jälkeinen merkintä osoittaa alueen pääkäyttötarkoituksen ottoluvan päättymisen
jälkeen.

Luonnonsuojelualue SL-1

Inarijärvi on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena (Natura-alue). Alue kuuluu myös
rantojensuojeluohjelmaan.

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Toimenpiteet,
jotka ovat tarpeen suojeluarvojen säilyttämiseksi tai palauttamiseksi, kuitenkin sallitaan.

Luonnonsuojelualue SL-2

Ivalojokisuisto on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena
SPA-alueena (Natura-alue). Ivalojoen suiston suot kuuluvat soiden suojeluohjelmaan.

Erämaa-alue Se

Erämaalain (62/1991) nojalla perustettu erämaa-alue. Erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa tulee
ottaa huomioon valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät veneretkeily-, moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit.
Alueiden hoidon ja käytön järjestämisestä päätetään hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka laatii erämaalain
velvoittamana Metsähallitus ja vahvistaa ympäristöministeriö.

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 64a, 65 ja 66 §:ssä.

Maa- ja metsätalous- sekä poronhoitovaltainen alue MP

Alueella turvataan nykyisten elinkeinojen, kuten maa- ja metsätalouden sekä valtionmaalla myös poronhoidon
ja muiden luontaiselinkeinojen harjoittamismahdollisuudet.

Aluetta voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta merkittävästi haittaamatta myös muihin
käyttötarkoituksiin. Alueella sallitaan metsälainsäädännön ja metsänhoitosuositusten puitteissa tapahtuva
metsien hoito ja käyttö.

Erityislainsäädännön perusteella voidaan osoittaa valtionmaan rantavyöhykkeelle luontais- ja sivuelinkeinojen
kannalta välttämättömiä rakennuksia. Rantavyöhykkeellä em. rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala on enintään 40 k-m2.

Oleva lomarakennuspaikka

Oleva asuinrakennuspaikka

Uusi rakennuspaikka

Luku merkinnän jäljessä osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän

Luku (/1) AO-1 tai RA-2 merkinnän jäljessä osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän

Yleiskaava-alueen raja

Rakentaminen ranta-alueilla

Yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueilla sijaitsevilla AO -, RA- ja RM-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena
(MRL 72.1§).

Ranta-alueelle tai -vyöhykkeelle sijoittuvilla MP-, MPU- ja MPY- alueilla ei ole rakennusoikeutta ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu (MRL 43.2§). Tilojen rantarakennusoikeudet on osoitettu RA- ja AO-alueille.

Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan poiketa pohjakartan tarkkuusvaatimusten puitteissa.

Valtionmaille osoitetuilla uusilla RA-rakennuspaikoilla tulee suorittaa muinaismuistojen inventointi ja luontoarvojen selvitys
ennen rakennusluvan myöntämistä, mikäli niitä ei ole tehty kaavoituksen yhteydessä.

Rakennuspaikka ei saa olla tulvauhanalainen (MRL 116§). Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida tulva- ja
kosteusvahinkojen vaara. Kosteudelle alttiit rakennusosat on sijoitettava Inarinjärvellä alimman rakentamiskorkeuden +
121,00 m (N60) yläpuolelle ja muilla vesistöillä 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
myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Mikäli em.
rakentamiskorkeus on joskus ylitetty (jääpatotulva), on tämä korkeampi korkeus otettava määrääväksi korkeudeksi alimpia
rakentamiskorkeuksia määritettäessä. Niillä alueilla, joilla HW 1/100 laskentaa ei ole tehty, alimmat rakentamiskorkeudet
määritetään tapauskohtaisesti suurimpien havaittujen tulvakorkeuksien perusteella.

Yleiskaavan perusteella ei voida suoraan myöntää rakennuslupia ranta-asemakaava- tai asemakaava-alueille.
Yleiskaavassa esitetty ratkaisu voidaan asemakaavoitettavaksi osoitetuilla alueilla huomioida yhtenä rakennuslupa- /
suunnittelutarveratkaisujen perusteena, ennen kuin alueelle on laadittu asemakaava.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee osoittaa rakennuspaikan rakennettavuus ja tarvittaessa toimenpiteet rakennuspaikan
vahvistamiseksi rakennusluvan yhteydessä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n mukaisesti tehtävän selvityksen
(perustamis- ja pohjaolosuhteet) lisäksi.

Yleisten teiden varsilla ennen rakennusluvan myöntämistä on uusille rakennuspaikoille haettava liittymälupa tai liittymän
käyttötarkoituksen muutoslupa. Uusia teitä rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei niiden
rakentamisesta aiheudu merkittäviä maisemallisia vaurioita.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamisen tulee olla matalaa, enintään II-kerroksista ja ympäristöön sopivaa.
Rakennusten sijoittelussa, mitoituksessa ja ulkoasussa on huomioitava perinteinen rakentamistapa sekä soveltuvuus
maisemaan.

Rakentaminen tulee tapahtua alueen ympäristöarvoja loukkaamatta. Rakennukset ja muut rakennelmat, kuten lipputangot,
eivät saa nousta vallitsevan puuston yläpuolelle. Rakennusten ja vesistön väliin tulee jättää suojapuustoa niin, että
rakennukset eivät merkittävästi näy järvelle.

Kyläkeskusten ulkopuolella loma-asuntojen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Erillisen saunarakennuksen
ja talousrakennuksen etäisyys rannasta tulee olla vähintään 20 metriä.

Alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä rakennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston antamat
melutasoja koskevat ohjearvot.

Alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä, ellei kaavassa ole toisin osoitettu.

Tällä yleiskaavalla ei rajoiteta (lukuun ottamatta kaavassa todettuja erityisen merkittäviä luontokohteita) eikä ole ratkaistu
mahdollisia uusia maa-, kivi- ja kallioainesten ottoon liittyviä toimintoja ja aluevarauksia. Edellä mainitut toiminnot ratkaistaan
tarvittaessa erillishankkeina.

Yli 50 m korkeista tuulivoimaloiden rakentamisesta tulee pyytää lausunto Puolustusvoimien pääesikunnalta.

Sähkölinjoja saariin vedettäessä, vesistöjen ylityksissä ja saarten ranta-alueilla on aina käytettävä vesistö- ja maakaapeleita
ilmajohtojen sijasta.

Luonnonsuojelualueilla olevilla ja niihin rajautuvilla loma-asuntotonteilla on venepaikkojen ja väylien ruoppaaminen kielletty.

Veneväylien ja reittien rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavat turvalaitteet voidaan rakentaa maa-alueille, ellei maa-alue ole
erityisesti varattu rakentamiseen.

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa jätevesilainsäädäntöä ja -asetusta sekä Inarin kunnan
rakennusjärjestystä ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä
tavalla.

Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla talousjätevesien käsittelyssä tulee saavuttaa pilaantumiselle herkiltä alueilta vaadittavat
puhdistustasot.

Loma-asuntoalueilla, jotka eivät ole yleisen tai ryhmäkohtaisen viemäriverkoston piirissä, suositellaan kuivakäymälöitä tai
kompostoivia käymälöitä.
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Maa- ja metsätalous- sekä poronhoitovaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta MPU

Alue muodostaa ekologisen käytävän ja se mahdollistaa viheryhteystarpeet. Alueen käytön suunnittelussa on
metsätalouden ja valtionmaalla myös poronhoidon harjoittamismahdollisuuksien säilyttämisen lisäksi
kiinnitettävä huomiota ulkoilumahdollisuuksia parantavien ja ulkoilusta aiheutuvia haittoja vähentävien
ulkoilupolkujen ja -reittien järjestelymahdollisuuksiin. Alueelle suuntautuu ulkoilupainetta ja sillä on ulkoilun
ohjaamistarpeen vuoksi tarkoitus toteuttaa ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen. Alueella on sallittua
vain maa- ja metsätaloutta sekä valtionmaalla myös poronhoitoa palveleva rakentaminen (MRL 43.2§).
Rakentamisen sopeuttamiseen maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

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

Maa- ja metsätalous- sekä poronhoitovaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja MPY

Alueella on sallittua vain maa- ja metsätaloutta sekä valtionmaalla myös poronhoitoa palveleva rakentaminen
(MRL 43.2§). Rakentamisen sopeuttamiseen maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Alueella sallitaan metsälainsäädännön ja metsänhoitosuositusten puitteissa tapahtuva metsien hoito ja käyttö
seuraavin poikkeuksin/täsmennyksin: Alueella ei saa tehdä avohakkuita eikä rantoja rajaavaa puustoa saa
kokonaan poistaa (MRL 41.2§).

Vesialue W

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue -luo

Metsä- ja/tai vesilakikohde tai muu luontokohde.

Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen
luontoarvoja vaaranneta tai heikennetä.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä kohde -luo-3

Uhanalainen tai vaarantunut laji tai luontotyyppi.

Kohteen luontoarvoja ei saa vaarantaa tai heikentää.

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltava kohde -sl-1

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajin esiintymä ja/tai luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi.

Kohteen luontoarvoja ei saa vaarantaa tai heikentää.

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma ge

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma, Sammakkovaara MOR-Y13-226.

Rantojensuojeluohjelma-alue -rs

Alue kuuluu valtioneuvoston periaatepäätöksen 20.12.1990 mukaiseen rantojensuojeluohjelmaan.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö rky-nro

rky-1 Nellimin kylä / Kolttasaamelaisten asutuspaikat

rky-2 Kevärinne / Kolttasaamelaisten asutuspaikat

rky-3 Nikola (Sarmijärvi) / Kolttasaamelaisten asutuspaikat

rky-4 Tsarmi-Lompolo / Inarinsaamelaisten vuosimuuton talvi- ja kesäpaikat

rky-5 Tsarmivuono / Inarinsaamelaisten vuosimuuton talvi- ja kesäpaikat

Kohteen ympäristö on säilytettävä. Valtakunnallisessa inventoinnissa mainittua rakennuskohdetta ei saa
purkaa ilman MRL 127§:n mukaista lupaa. Rakennusten ja muun ympäristön olennaisista muutoksista on
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kohdenumero, joka on esitetty rky-merkinnän jälkeen viittaa
kaavaselostuksen luetteloon.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue tai kohde sr-nro

Rakennusten ja rakenteiden arvot tulee säilyttää. Kohdetta ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n mukaista lupaa.
Alueella tehtävien toimenpiteiden lähtökohdaksi on otettava kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö, jonka
arvot säilytetään. Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on
sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, taajamakuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja / tai
maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomioita tulee kiinnittää rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan,
mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. Aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on
museoviranomaiselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Kohdenumero, joka on esitetty sr-merkinnän
jälkeen viittaa kaavaselostuksen kohdan 5.2. luetteloon.

1. Kaisanranta 5. Tervon tila

2. Orttonen 6. Nyyssölän kenttä

3. Sulkusjärvi, Nellimö 7. Sarmijärvi

4. Nellimin uittoränni

Kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha tielinja s-nro

1. Ns. Petsamontie

Alueella olevat tierakenteet tulee säilyttää. Alueelle tehtävistä toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava
museoviranomaisen kanssa. Kohdenumero, joka on esitetty s-merkinnän jälkeen viittaa kaavaselostuksen
kohdan 5.2 luetteloon.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet -ma-1

Sarmijärvi, Nellimin kylä ja Nellimjärven koltta-asutus.

Maisema-alueille tehtävissä suunnitelmissa, esim. rakennuslupien myöntämisen yhteydessä, tulee huomioida

maisematekijät.

Koltta-alue -ka

Merkinnällä osoitetaan Pohjois-Lapin maakuntakaavan mukaista koltta-aluetta (Kolttalaki 253/1995).
Koltta-alueella valtion ja kunnan viranomaisten on varattava kolttien kyläkokoukselle ja kolttaneuvostoille
tilaisuus lausunnon antamiseen kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa ja
periaatteellisissa asioissa.

Kiinteä muinaisjäännös

Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Muinaisjäännösaluetta
koskevista toimenpiteistä ja maankäyttösuunnitelmista on kuultava museoviranomaista ja museovirastoa.
Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää Museovirastosta tai maakuntamuseosta. Kaava-alueelta löydetyt
kohteet on luetteloitu kaavaselostukseen ja tarkemmat kuvaukset ovat maisema- ja kulttuuriselvityksen
liitteessä 1.

Seututie st

Yhdystie yt

Tieliikenteen yhteystarve

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä, joka on käytettävissä palvelurakentamiseen

Ohjeellinen ulkoilureitti

Olemassa oleva moottorikelkkailu-ura/-reitti

Ohjeellinen moottorikelkkailu-ura/-reitti

Venesatama

Rajavartioston harjoitusalueet -rajav

Voimajohto

Jatkosuunnittelussa on huomioitava sekä rakentamisrajoitusalueet että tarve johtokäytävän laajentamiselle.

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue pv.

pv-alueilla tapahtuvaa rakentamista ja muita toimintoja rajoittavat YSL 16 §:n ja 17 §:n mukaiset maaperän ja
pohjaveden pilaamiskiellot sekä VL 3. luvun 2 §:n mukainen pohjaveden muuttamiskielto.

Alueelle ei saa sijoittaa pinta- tai pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja. Rakentaminen, maankaivuu ja
metsänhoitotoimenpiteet on tehtävä siten, ettei aiheuteta pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia
pohjaveden korkeuteen. Kaikkien jätevesien, myös puhdistettujen, imeyttäminen maaperään on kielletty.

Muu pohjavesialue pv-1

Alueen soveltuvuutta vedenhankintaan ei ole tutkittu.

Tulvauhanalainen alue (rasterimerkintä)

Ivalojoen rannat ovat monin paikoin tulvauhanalaista aluetta. Kaavamerkintä ei osoita tulvauhanalaisen alueen
yksiselitteistä laajuutta, vaan se tulee selvittää tarvittaessa tapauskohtaisesti. Tällä yleiskaavalla ei ratkaista
eikä osoiteta uutta rantarakentamista tulvauhanalaisella alueella. Tulvauhanalaisilla alueilla olevilla
rakennuspaikoilla ei sallita uusia rakennuslupia edellyttäviä toimenpiteitä ilman, että alueen tulvauhkaan
liittyvät riskit on yksiselitteisesti selvitetty. Rakentaminen edellyttää MRL 116 §:n mukaisten vaatimusten
täyttymistä.

Rajanylityspaikka

Ranta-asemakaavoitettu alue (rasterimerkintä)

Vyöhyke, jolla on noudatettu emätilatarkastelua rantarakennusoikeuden määrittelyssä -ran

Rantoja rajaavan puuston käsittelyssä tulee huomioida rantametsien maisemalliset arvot metsälainsäädännön
ja metsänhoitosuositusten puitteissa.

Yleiset määräykset ja suositukset
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