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KITTILÄ 
AKANROVAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, OUNASJOENTIEN ALUE 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Selostus koskee 4.3.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 

1.1 Tunnistetiedot 

Alueen nimi Kittilän kunnan 2. kunnanosa, Levi  
Akanrova 

Kunta  Kittilän kunta 
Kaavan nimi Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus, Ounas-

joentien alue 
Korttelit  Asemakaavalla muodostuu yleisen tien alue. 
Kaavan laatija: FCG Finnish Consulting Group Oy, 

Aittatie 3, 96100 Rovaniemi 
Hyväksymiset  
Valtuusto   

 
1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kittilässä, Sirkan kylän pohjoispuolella. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue käsittää Ounasjoentien varren 
(maantie 956) Levisalmen molemmin puolin 1,8 kilometrin verran Sirkan kou-
lun ja Juolukkatien risteyksen välillä. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

- KH 8.6.210 § 220 kunnanhallituksen päätös kaavoituksen aloittamisesta 
- KH 14.9.2010 § 364 kunnanhallituksen päätös kaava-alueen jakamisesta 

kahteen osa-alueeseen (osa 1 ja osa 2)  
- Kaavan vireilletulosta kunta on ilmoittanut kuulutuksella 10.11.2010. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.11. – 24.11.2010. 
- Asemakaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtävillä 2.12 – 17.12.2010. 
- Asemakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtävillä 3.2. – 4.3.2011. 

 
- Kunnanhallituksen käsittely 
- Valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

 
 
2.2 Asemakaava 

Akanrovan alueen asemakaavamuutoksen (osa 1) tavoitteena on maantien 
tieliikennealueen leventäminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi ja 
tiesuunnitelman laatimisen mahdollistamiseksi. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kittilän kunta tekee maanomistajan kanssa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaiset maankäyttösopimukset. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Kaava-alue sijaitsee Sirkan kylän pohjoispuolella, Levisalmen molemmin puo-
lin. Kaava-alue käsittää Ounasjoentien tiealueen (maantie 956) 1,8 kilometrin 
verran Sirkan koulun ja Juolukkatien risteyksen välillä. 

 
3.1.1 Alueen luonnonolot 

Kaava-alue käsittää ajoväylän ja tievarsialueen. Silta ylittää Levisalmen, mikä 
erottaa Sirkkajärven ja Levijärven toisistaan.  

Levi-Sirkkajärvi on matala ja jonkun verran rehevöitynyt. Vesi- ja ranta-
alueiden virkistyskäyttökelpoisuuden sekä vesimaiseman parantamiseksi on 
toteutettu erilaisia kunnostushankkeita.  

Kittilä kuuluu maisemamaakuntajaossa Aapa-Lapin seudun ja Länsi-Lapin tun-
turiseudun rajoille. Levin alue sijoittuu Länsi-Lapin tunturiseudun puolelle. 
Seudulla on kaukomaisemaa hallitsevana tunturiketju: Ounastunturit – Pallas-
tunturit – Ylläs sekä itään päin erkanevat Aakenustunturi sekä Kätkätunturin 
– Levin jakso. Seudun itärajalla virtaa Ounasjoki. Seudun kasvillisuus edustaa 
kokonaisuudessaan pohjoisboreaalista vyöhykettä. Kasvillisuus on yleensä ka-
rua. Yleisin metsätyyppi on variksenmarja-mustikkatyyppi (EMT).1 

Kittilän kunta kuuluu Kemijoen vesistöalueeseen, jonka suurin sivuvesistö, 
Ounasjoki halkoo Kittilän kunnan lukuisine sivujokineen. Levitunturin alueella 
vesistöjä ovat Levijoki, Ounasjoki ja Myllyjoki sekä Sirkka-, Levi- ja Immeljär-
vi. Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.  

Levijoen (65.64) valuma-alue rajoittuu etelässä Aakenusjoen, lännessä Äkäs-
joen ja Jerisjoen sekä pohjoisessa ja idässä Ounasjoen pääuoman valuma-
alueisiin. Sirkkajärveen laskee etelästä Myllyoja, pohjoisesta Alajoki ja lännes-
tä Levijoki, joka kerää vesiä useista pienistä sivuhaaroista. Sirkkajärven vedet 
laskevat Levisalmen, Levijärven ja Hossansalmen kautta Ounasjokeen. Valu-
ma-alueen korkeimman kohdan Levitunturin korkeus on 530m ja Levijoen 
laskukohdan korkeus noin 182m, joten korkeusero on lähes 350m. Kalliope-
rästä valtaosa on emäksisiä vihreäkiviä. Yleisimmät maalajit ovat hiekkamo-
reeni ja eloperäinen saraturve. 

Kittilän alueella kasvukauden pituus on 120 – 140 päivää. Talvi on pitkä ja 
ankara, kesä lyhyt, mutta suhteellisen lämmin. Vuoden keskilämpötila on –1 
oC. Vuoden keskimääräinen sademäärä on 500mm. Lumipeitteen syvyys on 
paksuimmillaan maaliskuussa noin 70cm. 

Uhanalaisten kasvilajien kasvupaikkoja ei alueelta ole inventoinnissa löydetty 
eikä alue sijaitse Natura 2000 –verkoston alueella. (Akanrovan asemakaavan 
luontoselvitys, Mari Lampinen 2005) 

Maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita ei alueella sijaitse. 
Levi- ja Sirkkajärven vedet laskevat Hossansalmen kautta Ounasjokeen, joka 
on liitetty Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena erityisten suo-
jelutoimien alueena (SCI). Pinta-alaltaan 4 730 ha:n laajuinen alue (tunnus FI 

 
1 Ympäristöministeriö. Mietintö 66/1992. 
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130 1318) muodostuu Ounasjoen vesialueesta sekä Ounasjoen suiston tul-
vasaarista. Lisäksi Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla nro 
703/1983. Ounasjoen vesialueen suojelu toteutetaan vesilain nojalla. 

Kaava-alueelta, erityisesti sillan kohdalta, näkyy hyvin Levijärven yli Levitun-
turille. 

Levi- ja Sirkkajärveä kunnostetaan nostamalla vedenkorkeutta ja poistamalla 
vesikasvustoa. Molemmat järvet ovat melko matalia ja voimakkaasti umpeen-
kasvaneita. Kunnostamalla saadaan järvien virkistyskäyttöä parannettua ja 
samalla vesimaisemaa selkeytettyä poistamalla vesikasvustoa. Vesikasvuston 
niitolla parannetaan myös kalastusta ja veneilyä. 

Runsaimmin esiintyviä vesikasvilajeja Levi- ja Sirkkajärvessä ovat järvikorte, 
ahven-, uistin- ja heinävita sekä kelluvalehtinen palpakko. Sirkkajärvessä jär-
vikorte muodostaa paikoin tiheitäkin kasvustoja, jotka estävät veneellä liik-
kumista ja vaikuttavat jokivesien kulkuun. Järvissä esiintyy myös joitakin 
Pohjois-Suomessa harvinaisia, mutta emäksisille tai reheville järville tyypillisiä 
lajeja kuten sahalehti, litteävita, kalvasärviä ja pohjannäkinparta. 

 
3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue käsittää ajoväylän ja tievarsialueen. Sen välittömässä läheisyy-
dessä on vain yksittäisiä asuinrakennuksia. Ounasjoentie (maantie 956) ja tu-
leva kevyen liikenteen väylä yhdistävät Sirkan kylän ja Akanrovan taajama-
alueet. 

Levisalmen sillan itäpuolella on Ilmailulaitoksen vesilentosatama, joka ei ole 
enää käytössä.  

Kaava-alue sijaitsee Levin matkailukeskuksessa, jossa on runsaasti sekä py-
syvää että loma-asutusta. Sirkka-Könkään alueella asuu 852 asukasta 
(1.1.2005). 

Kaava-alueella ei ole palveluja, työpaikkoja eikä elinkeinotoimintaa. Alueen 
palvelut ovat keskittyneet Sirkan kylään ja Levin alueelle, missä on runsaasti 
erilaisia matkailuun liittyviä palveluita (ravintolat, hotellit, kaupat). Leviltä on 
Kittilän kirkonkylään matkaa 20 km, jossa on monipuolinen palveluvarustus. 

Levikeskuksen liikenneverkko on tällä hetkellä hyvin toimiva ja monimuotoi-
nen. Normaalin taajaman liikkumisesta ja liikenneverkostosta Levi poikkeaa 
runsaan ulkoiluun ja matkailuun liittyvän liikkumistarpeen ja reitistön osalta. 

Alueelta ei tunneta kiinteitä muinaismuistoja eikä arvokkaita kulttuuriympäris-
töjä2. 

Sähkön jakelusta alueella huolehtii tällä hetkellä Rovakaira Oy. 

Levin alueen vesihuollosta vastaa Levin Vesihuolto Oy. 

Kittilän, Inarin ja Sodankylän kunnat sekä Kemijärven kaupunki ovat kesällä 
2005 sopineet jätehuollon yhteistyöstä ja perustaneet kuntayhtymän, jonka 
velvollisuutena on hoitaa näiden neljän kunnan jätehuolto. Yhtymän toiminta 
käynnistyi 1.1.2006. 

 
2 Lapin seutukaavaliitto, 1993. Lokio, J. 1999. 
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3.1.3 Maanomistus 

Kaava-alue on pääosin valtion ja Kittilän kunnan omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1.1 Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaava-alueeseen. Lapin liiton 
valtuusto hyväksyi maakuntakaavan kokouksessaan 25.11.2009 ja Ympäris-
töministeriö vahvisti maakuntakaavan 23.6.2010 päätöksellä N:o 
YM7/5222/2009. (Kuva 2) 

 

Kuva 2. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta. 

Maakuntakaavassa maantie 956 on osoitettu merkinnällä tieluokan muutos, 
seututie kantatieksi (st kt). Alue sisältyy lisäksi maaseudun kehittämisen 
kohdealueeseen (mk 8010). Merkinnällä osoitetaan maaseutuvyöhykkeitä, 
joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovit-
tamista.  Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, pal-
velujen ja reististöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttö-
tarkoituksen kanssa yhteen sopivalla tavalla.  Aluetta koskee myös matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen kohdealue –merkintä (mv 8144). Maantie kulkee 
matkailupalveluiden alueella (RM 1407) ja Sirkan kylän (at 232) halki.  

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Maakuntakaava ei maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
alueella.  
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3.2.1.2 Maakuntasuunnitelma 

Maakuntasuunnitelmassa 2030 yhtenä strategisena tavoitteena on liikennejär-
jestelmän laadukkuus. Tienpidossa turvataan liikenteen sujuvuus ja turvalli-
suus panostamalla tiestön kuntoon. 

3.2.1.3 Yleiskaava 

Asemakaavan suunnittelualue on Levin ympäristön osayleiskaava – alueella, 
jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.12.1991 § 101 ja lääninhallitus on 
vahvistanut 30.11.1992 L 554. Osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin 
tieliikenteen alueeksi (LM). (Kuva 3) 

 

Kuva 3. Ote Levin ympäristön osayleiskaavasta (30.11.1992) ja suunnittelu-
alueen sijainti. 

Levin ympäristön uuden osayleiskaavan (osa 2) on kunnanvaltuusto hyväksy-
nyt 25.2.2008 § 14. Kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja 
se ei ole saanut vielä lainvoimaa.  

Levin ympäristön uudessa osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 
kevyen liikenteen reitin aluevaraus, suojaviheraluetta (EV-1) ja pientaloval-
taista asuntoaluetta (AP). 
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Kuva 4. Ote Levin ympäristön osayleiskaava osa 2 (KV 25.2.2008) ja merkin-
nät 
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3.2.1.4 Voimassa oleva asemakaava 

Alueella on voimassa Akanrovan asemakaava, jonka kunnanvaltuusto on hy-
väksynyt 25.9.2006. (Kuva 5). Asemakaavassa tiealue on osoitettu yleisen 
tien alueeksi (LT).  

Lisäksi alueella on voimassa Sirkan kylän rakennuskaava (korttelit 152–171) 
jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.5.1982 ja lääninhallitus vahvistanut 
23.8.1982 päätöksellä nro U 2089. (Kuva 6) Asemakaavassa tiealue on osoi-
tettu yleisen tien alueeksi (LYT).  

Suunnittelualueesta osa on asemakaavoittamatonta aluetta. 

Muutettava ja laajennettava asemakaava-alue näkyy tarkemmin erillisestä lii-
tekartasta. 

 

Kuva 5. Akanrovan asemakaava ja suunnittelualueen sijainti 
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Kuva 6. Ote Levin ajantasakaavasta ja suunnittelualueen sijainti. 

3.2.1.5 Rakennusjärjestys 

Kittilän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 31.5.2002. 

3.2.1.6 Pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen 14.12.2007 hy-
väksymää pohjakarttaa. Dnro on MML/39/621/2007. 

3.2.1.7 Kevyen liikenteen väylän suunnitelma 

MT 956 Kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatiminen on vireillä välillä 
Sirkan koulu – Akanrova. (Ramboll Finland Oy 5.10.2010) 

3.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) 
30.11.2000 ja päätös tuli lainvoimaiseksi 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 
VAT:n tarkistamisesta 13.11.2008. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet ovat saaneet lainvoimaan 1.3.2009. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja aluei-
denkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutuksen perusteella yleis- ja erityista-
voitteisiin. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat 
alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita.  

Aluetta koskevat erityistavoitteet ovat: 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkos-
toja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 
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Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtaudesta 
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uu-
sia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualu-
eille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkis-
tyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä 
on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on perustaa ja laajentaa tieliikennealuetta ja 
mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Ounasjoentien varrelle. 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 

Suunnittelutyön aikana ollaan vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhtei-
söjen kanssa, joiden oloihin ja etuihin suunnittelutyö vaikuttaa. Kaikilla niillä, 
joiden oloihin ja etuihin kaavalla on merkitystä, on oikeus osallistua kehittä-
missuunnitelman ja kaavan laadintaan (MRL 6 §). 

Osallisia ovat seuraavat tahot, joille myös suunnittelutyöstä tiedotetaan: 

Maanomistajat ja asukkaat: 
 Alueen ja sen lähialueen maanomistajat (valtio, yksityiset, yhteisöt) 
 
Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
 Rovakaira Oy 
 Levin Vesihuolto Oy 
 Teleoperaattorit 
 
Kunnan hallintokunnat: 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 
Keskeiset viranomaistahot: 
 Kittilän kunta 
 Lapin ELY-keskus 
 Lapin Liitto, maankäyttö ja pelastuslaitos 
 

4.2.2 Vireilletulo 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukainen tiedottaminen kaavoituksen vi-
reilletulosta tehtiin 10.11.2010.  
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4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Kittilä-lehdessä, ilmoitus 
on Kittilän kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitus on toimitettu kirjeitse kaavoitet-
tavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille.  

Varattiin mahdollisuus tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka 
asetettiin nähtäville Kittilän kunnan tekniselle osastolle sekä internetsivulle 
osoitteeseen www.kittila.fi 10. – 24.11.2010 väliseksi ajaksi. Osallisilla ja 
kunnan jäsenillä oli mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman riittävyydestä. 

Asemakaavan valmisteluaineisto asetettiin yleisesti nähtäville MRL 62 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisesti 2.12.-17.12.2010. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(30 §) mukainen kuuleminen: Kaavan valmisteluaineisto asetettiin nähtäville 
Kittilän kunnan tekniselle osastolle sekä internetsivulle osoitteeseen 
www.kittila.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus lausua mie-
lipiteensä kaavaluonnoksista. Kuulemisesta tiedotettiin Kittilän kunnan ilmoi-
tustaululla, Kittilä-lehdessä ja kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoit-
tuvien alueiden maanomistajille.   

Kaavaluonnoksesta ei ole jätetty yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa. 
Tiesuunnitelmaan ei ole tullut muutoksia. Asemakaavaluonnos asetetaan näh-
täville ehdotuksena muutoksetta.  

Maankäyttö- ja rakennuslain (65 §) mukaisesti kaavaehdotus asetettiin julki-
sesti nähtäville 3.2. – 4.3.2011 Kittilän kunnan tekniselle osastolle sekä inter-
netsivulle osoitteeseen www.kittila.fi. Nähtävillä olosta tiedotetaan Kittilän 
kunnan ilmoitustaululla, Kittilä-lehdessä ja kirjeitse kaavoitettavan alueen ja 
siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on 
mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.  

Kaavaehdotuksesta ei ole tullut muistutuksia. On saapunut kolme lausuntoa: 
Lapin liiton, Lapin pelastuslaitoksen ja Kittilän kunnan rakennus- ja ympäris-
tölautakunnan. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa. 
Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa. Lapin liiton virasto pitää Akan-
rovan asemakaavamuutosehdotusta maakuntakaavan tavoitteiden mukaisena 
ja suosittelevat selostuksen täydentämistä.  

Lausunnot eivät aiheuttaa asemakaavan muutostarvetta. Selostus on täyden-
netty suosituksen mukaan (suhde yleiskaavaan ja maakuntakaavaan).  

4.2.4 Viranomaisyhteistyö 

Maankäyttö- ja rakennuslain (66 §) mukainen viranomaisneuvottelu ELY-
keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa tarvittaessa.  

Kunnanhallitus esittää kaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. 
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4.3 Asemakaavan tavoitteet 

4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Tavoitteena on saada Ounasjoentien asemakaavassa kaavoitettua tieliikenne-
aluetta (LT) levennettyä ja asemakaavan laajennettua mahdollistaa kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen suunnitelmien mukaan. 

4.3.1.1 Kunnan asettamat tavoitteet 

Akanrovan alueen asemakaavamuutoksen (osa 1) tavoitteena on tien liiken-
nealueen leventäminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi ja tiesuunni-
telman laatimisen mahdollistamiseksi. 

Tavoitteena on rakentaa turvallinen kevyen liikenteen yhteys Akanrovan 
asuinalueelta Sirkan koululle asti. Uusi väylä yhtyy olemassa olevaan kevyen 
liikenteen väylään. 

4.3.2 Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, tur-
valliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle 
ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä 
tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla 
alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähi-
virkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista 
merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus 
huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle 
tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sel-
laista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuk-
sia syrjäyttämättä voidaan välttää. 

 
4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Varsinaisia vaihtoehtoja suunnittelussa ei ole tehty, koska tieliikennealueen ti-
lavaraus on saatu laadittavana olevasta kevyen liikenteen väylän tiesuunni-
telmasta. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavassa on osoitettu yleisen tien liikennealue, ajoneuvoliittymien liki-
määräiset sijainnit ja ohjeellinen kevyen liikenteen väylän sijainti. 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 7,2 ha. Kaavalla muodostuu alueelle laajen-
nettu yleisen tien alue. Rakennusoikeutta alueella ei ole. 

Tieliikennealue on mitoitettu suunnitteilla olevan kevyen liikenteen väylän 
mukaisesti. 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Muut alueet 

5.2.1.1 Liikennealueet ja kadut 

Kaava-alueelle muodostuu uutta yleisen tien aluetta noin 5 ha. 

Muutettavaa tiealuetta alueella on yhteensä noin 2,2 ha. 

Liikennealue on laajentunut kaavamuutoksen vaikutuksesta. Sirkan asema-
kaavan LYT-alue ja Akanrovan asemakaavan LT-alue laajenevat ja yhdistyvät 
muodostaen yhtenäisen liikennealueen. Nykyiset ajoneuvoliittymät merkitään 
kaavaan. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen sekä pinta- ja pohjavesiin 
ovat pääosin jo syntyneet siinä vaiheessa kun Ounasjoentie on rakennettu. 
Kevyen liikenteen väylän toteuttamisen myötä rakennetaan uusi noin 1,8 ki-
lometriä pitkä ja noin 3 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kasvillisuus 
poistetaan väylän ja ojituksen rakennusalueelta. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön: Ounasjoentien varrelle tulevaan ke-
vyen liikenteen väylään rajoittuvat kiinteistöt, joihin on rakennettu, ovat 
29:79, 29:10, 29:237, 29:18,6:83, 6:22, 7:7 ja 6:107. Vaikutus on pääosin 
visuaalinen kasvillisuuden poistuessa. Rakennusaikana voi syntyä melu- ja 
pölyhaittaa. 

Taloudelliset vaikutukset: Kevyen liikenteen väylän suunnittelun ja rakentami-
sen aiheuttamat kadunrakentamiskustannukset. 

Liikenteelliset vaikutukset: Sirkan ja Levin kevyen liikenteen verkosto laaje-
nee ja liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. 

Sosiaaliset vaikutukset: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen työllistää ra-
jatun ajan. Sirkan kylän palvelujen saatavuus paranevat erityisesti Akanrovan 
alueelta tulevien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. 
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Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan rajoittuvat uuden kevyen liiken-
teen väylän välittömään läheisyyteen. Kevyen liikenteen väylän toteutuessa 
syntyy uusi noin 3 metriä leveä päällystetty pyörätie Ounasjoentien rinnalle. 
Vaikutus on pääosin visuaalinen kasvillisuuden poistuessa. 

Turvallisuusvaikutukset: Akanrovan asuinalueelta syntyy turvallinen kevyen 
liikenteen yhteys Sirkan koululle ja taajaman muihin palveluihin. Yhteys pal-
velee myös Ounasjoentien varrella olevia kiinteistöjä. 

Asemakaavan muutos ja laajennus edistää VAT- erityistavoitteita seuraavasti: 

- varaamalla riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistämällä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

- edistämällä jalankulkua ja pyöräilyä asioidessa Sirkan kylässä, liikenne-
määrästä ja sen myötä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtaudesta aiheu-
tuva haitta vähenee jonkun verran Ounasjoentiellä. 

Suhde yleiskaavaan 

Asemakaavamuutos ja laajennus on sekä voimassa olevan oikeusvaikutteisen 
Levin ympäristön yleiskaavan että hyväksymisvaiheessa olevan uuden Levin 
ympäristön yleiskaavan tavoitteiden mukainen.  

Suhde Maakuntakaavaan 

Asemakaavamuutos ja laajennus on Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoittei-
den mukainen. 

5.4 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

5.4.1 Asemakaavamerkinnät  

 

 
5.5 Nimistö 

Kaavan nimi: Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus, Ounasjoentien 
alue 
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6 TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Toteutusta ohjaa kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelma.  

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Tavoitteena on rakentaa kevyen liikenteen väylä kesällä 2011. Kevyen liiken-
teen silta rakennetaan Levisalmen sillan viereen. 

Rakentamisesta vastaa Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liiken-
ne- ja infrastruktuurin vastuualue (entinen Tiehallinto). 

 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

  

Seppo Arvio  Eva Persson Puurula 

Aluepäällikkö, Ins.  projektipäällikkö, arkkit. SAFA 
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