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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
 
2. Suunnittelualue 
 
Tarkastelun kohteena oleva noin 49 ha:n suuruinen alue sijaitsee Akanrovan alueella Sirkan ja Kön-
kään kylien välillä. Akanrovan asemakaavan III-vaiheessa muodostetaan korttelit 1007-1008, 1036-
1040 ja 1047-1067. (kuva 1) 
 

 
Kuva 1. Ote Akanrovan asemakaavan III-vaihe 
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3. Suunnittelun lähtökohdat 
 
3.1 Maakuntakaava 
 
Asemakaavan suunnittelualue on Tunturi-Lapin maakuntakaava-alueella. Maakuntakaavassa alue 
on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja keskuskylän alueeksi (at). Lapin liiton valtuusto hy-
väksyi maakuntakaavan kokouksessaan 25.11.2009 ja Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaa-
van 23.6.2010 päätöksellä N:o YM7/5222/2009 ja hylkäsi kaavaan kohdistuneet valitukset (Kuva 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta ja – merkinnöistä (25.11.2009) 
 

SUUNNITTELUALUEEN 

SIJAINTI 
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3.2 Yleiskaava 
 
Asemakaavan suunnittelualue on Levin ympäristön osayleiskaava – alueella, jonka kunnanvaltuusto 
on hyväksynyt 25.2.2008 § 14 ja Korkein hallinto-oikeus vahvistanut 5.10.2011/2826. Levin ympä-
ristön uudessa osayleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), maa- ja 
metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarve (MU). (Kuva 3). 
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Kuva 3. Ote Levin ympäristön osayleiskaava ja kaavamerkinnät 

 
3.3 Asemakaava  
 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue rajoittuu lännessä Akanrovan asemakaava-alu-
eeseen. 
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3.4. Pohjakartta 
 

Kaavan pohjakartan on Maanmittauslaitos hyväksynyt 14.12.2007. Dnro on MML/39/621/2007. 
 

3.4. Maanomistus 
 
Kaavoitettavat alueet ovat kunnan ja yksityisten omistamia.  
 
Kittilän kunta tekee tarpeellisilta osin maanomistajien kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. 
 
 
4. Suunnittelun tavoitteet 
 
Akanrovan alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on uusien tonttien muodostaminen pienker-
rostalojen, omakotitalojen sekä loma-asuntojen tarpeisiin. 
 
 
5. Selvitettävät asiat 
 
Kaavaa laadittaessa tehdään tarpeelliset MRL 9 §:n mukaiset selvitykset sekä luonto- ja maisema-
selvitykset. 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen alueella selvitetään. 
 
 

6. Laadittavat vaihtoehdot 
 
Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarpeelliset vaihtoehtoiset maankäytön mallit ja suoritetaan nii-
den vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviointi. 
 
 
7. Arvioitavat vaikutukset 
 
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia seuraavanlai-
sia vaikutuksia. 

 Ympäristövaikutukset (vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen sekä pinta- ja 
pohjavesiin) 

 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 Taloudelliset vaikutukset (Yhdyskuntatekniset ja kadunrakentamiskustannukset) 
 Liikenteelliset vaikutukset 
 Sosiaaliset vaikutukset (Työllisyys, liikenneturvallisuus, palvelujen kehittämistarve) 
 Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan 
 Turvallisuusvaikutukset 
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8. Osalliset 
 
Selvityksen perusteella osallisia ovat: 
 

Maanomistajat ja asukkaat: 
 Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (valtio, yksityiset, yhteisö) 
 

Yhdyskuntatekniikka 
 Levin Vesihuolto Oy 
 Rovakaira Oy 
 Lapeco 
 

Kunnan hallintokunnat: 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 

Viranomaiset: 
 Kittilän kunta 
 Lapin ELY-keskus 
 Lapin Liitto, maankäyttö ja pelastuslaitos 
 Lapin maakuntamuseo 

 
     Muut osalliset: 

 Kuivasalmen paliskunta 
 
       
9. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 

 Kaavan vireille tulosta on ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja Kittilä Lehdessä. Lisäksi ko. 
ilmoitus lähetetään kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maan-
omistajille. Varataan mahdollisuus tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka 
asetetaan nähtäville Kittilän kunnan tekniselle osastolle sekä internet-sivulle osoittee-
seen www.kittila.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (10.11. - 24.11.2011) 
 

 Maankäyttö- ja rakennuslain (66 §) mukainen neuvottelu ympäristökeskuksen (nykyisin 
Lapin ELY – keskus) ja muiden viranomaisten kanssa (24.1.2012) 

 
 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (30 §) mukainen kuuleminen: Kaavan valmisteluai-

neisto asetetaan nähtäville Kittilän kunnan tekniselle osastolle sekä internet-sivulle 
osoitteeseen www.kittila.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mieli-
piteensä kaavaluonnoksesta. Kuulemisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, Kittilä 
Lehdessä ja kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomista-
jille (29.7.–12.8.2013) 

 
 Valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta 

http://www.kittila.fi/
http://www.kittila.fi/
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 Kunnanhallituksen käsittely (8.12.2014 § 493 ja 27.9.2016 § 271) 

 
 Maankäyttö- ja rakennuslain (65 §) mukaisesti kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtä-

ville Kittilän kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle osoitteeseen www.kittila.fi. 
Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, Internet-sivuilla ja kirjeitse kaavoi-
tettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. Osallisilla ja kunnan jä-
senillä on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutuksen tehneille, 
jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet samalla osoitteensa, on kunnan il-
moitettava perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen 

 
 Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta 

 
 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (26 §) mukainen viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 

 
 Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

 
 

10. Alustava aikataulu 
  

OAS:n laadinta   06/2010 
 
Vireilletulo (MRL 63 §)   10/2011 
 
1. viranomaisneuvottelu (MRA 35 §)   01/2012 
 
Kuuleminen (MRL 30 §)   08/2013 
 
Kuuleminen (MRL 30 §) uudelleen  12/2019 
 
Kaavaehdotuksen nähtävilläpito (MRL 65 §)  5/2020 
 
2. viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)  05/2020 
 
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely   08/2020 

 
 
11. Kaavoitusprosessin kulku 
 
11.1 Kunnanhallituksen käsittelyt 
 

 KH 8.6.2010 § 220 kunnanhallitus päätti, että tekninen osasto laatii osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman ja ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti asemakaavoituk-
sen vireilletulosta sekä pyytää tarjouksen asemakaavamuutoksen laatimisesta. 
 

http://www.kittila.fi/
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 KH 14.9.2010 § 364 kunnanhallitus päätti, että FCG Oy valitaan Akanrovan alueen suunnit-
telukonsultiksi. 

 
 KH 26.10.2010 § 411 kunnanhallitus päätti, että Akanrovan alue jaetaan kahteen eri osa-

alueeseen (osa 1 ja osa 2) ja päätti hyväksyä FCG Oy:n lisätyötarjouksen asemakaavamuu-
toksen laatimisesta. 

 
 KH 9.8.2011 § 269 kunnanhallitus päätti hyväksyä uuden aluerajauksen alueen laajenta-

miseksi itään yksityisten maanomistajien aloitteesta. 
 

 KH 19.8.2011 § 32 kunnanhallitus päätti hyväksyä FCG Oy:n lisätyötarjouksen alueen laajen-
tamista koskien. 

 
 KH 13.9.2011 kunnanhallitus päätti hyväksyä maanomistajien kanssa tehdyt käynnistämis-

sopimukset. 
 

 KH 8.12.2014 § 493 kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. 
 

 KH 27.9.2016 § 271 kunnanhallitus päätti hyväksyä uuden aluerajauksen ja asettaa II-vai-
heen ehdotuksen julkisesti nähtäville. 

 
11.2 Kuulutukset Kittilä-lehdessä 
 

 19.10.2011 kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman nähtävilläpidosta. 
 

 24.7.2013 kuulutus asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta ja valmisteluai-
neiston nähtävilläpidosta 
 

 
 
12. Yhteystiedot 
 
Kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaavat Kittilän kunnassa tekninen johtaja Lauri Kurula, maanmit-
tausinsinööri Toni Juuti ja maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen. 
Osoite: Valtatie 15, 99100 Kittilä 
puhelin: 040 356 500 
 
Kittilässä, 10.12.2019 
 

Toni Juuti 

Toni Juuti 


