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10.1.3 Kylien ja perinneympäristöjen lisäohjeet  

Köngäs valtakunnallisesti arvokas maisema-alue nro 137, rakennettu kulttuu-
riympäristö Lappi kohde nro 29 
 
Kylä on muuttunut viime vuosikymmeninä avoimesta viljelymaisemasta suljetum-
maksi, ennen vesistörannat ja kyläkeskusta olivat puuttomia. Ounasjoen tulee hallita 
maisemakuvaa, näkymät joelle tulee säilyttää ja välttää maisemanäkymiä sulkevaa 
tienvarteen rakentamista. Kylän taustaa hallitsevat mäntymetsät, niiden takana au-
keavat paljaat suot.  
 
Sillan ympäristöä kylän keskipisteenä tulisi vahvistaa perinteisin pihapiirein toteute-
tulla rakentamisella, mikäli uudisrakennukset eivät kovasti rajoita näkymää Ounas-
joelle. 
 
Könkään pääteiden varret kestävät lisää nauhamaisesti sijoittuvaa, perinteistä piha-
piirirakentamista. 

 
Tepaston- ja Inarintien varsien avoimilla osilla varsilla tulee pyrkiä vanhan rakenta-
misen tapaan ja välttämään tiiviiden omakotitaloasutuskortteleiden muodostamista.  
 
Ounasjoen ja Munajärven rantoihin ei tule rakentaa. 

 
Kyläkuvallisesti arvokas alue on Könkään ja Rautuskylien välissä. 

  
Könkään ja Rautuskylän kylien valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden väli merkittiin 
kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi koska kylät tosiasiassa muodostavat yhtenäi-
sen kylien vyöhykkeen. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden välisen 
alueen rakentaminen tulee tehdä niin että kylien väliin jää metsä, jonka jälkeen ky-
lämaisemat avautuvat. 
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Kuva 51. Kartta Levin Matkailumaisemaselvitys /  Pääkylien kehitysvaiheet / Skoy 2006 

 

 
Kuva 52. Kaamosta Könkäällä 

KÖNGÄS 
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Köngäs osayleiskaava ja maisema 

 
Kartta Könkään keskustan yleiskaava 
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Rauduskylä eli Rautuskylä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue nro 138 
 

Kylämaisemana Raudusjärvi, rantapellot ja jylhät talot muodostavat keskeisimmän 
miljöön. Inarintien ja Raudusjärven välinen avoin maisema tulisi jättää kokonaan 
uudistyylisen rakentamisen ulkopuolelle ja uudisrakentaminen tehdä vain alisteisena 
vanhoihin pihapiireihin. Erityisesti tulee välttää avoimelle rantapellolle rakentamista. 
Tien eteläpuolelle metsän reunaan tukeutuen rakennettaessa kylämiljöö säilyy. 
 
Rautusjärven rannalla tulisi rantamaiseman pitää auki pusikoista.  Korkeille, avoimil-
le paikoille ei tulisi osoittaa uudisrakentamista. Jo syntyneitä uudisrakennuksia voisi 
maastouttaa istuttamalla maisemapuita.  
 

- Rautusjärven rannalle, tilojen rantaan viettäville pelloille ja maisemassa juhlalli-
sesti sijaitseviin tilakeskuksiin ei saa rakentaa lomarakennuksia. Loma- ja uudis-
rakentaminen (ei koske täydennysrakentamista) tulee sijoittaa metsän sisään ja 
AT-alueille. 

 
- Maatilarakennuksia suunniteltaessa tulee talousrakennuksien materiaaliksi valita 

puu ja mittasuhteet sekä koko pihaan sopiviksi. 
 
- Rantaniityt ovat osa kylämaisemaa ja ne tulisi hoitaa pitäen avoimina ja järvimai-

sema kylälle näkyvänä avoimena. 
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Kartat Levin Matkailumaisemaselvitys /  
Pääkylien kehitysvaiheet  skoy 2006 

 
 
 
 
 

RAUTUSKYLÄ 
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Rautuskylän keskiosan osayleiskaava ilmakuvassa. 
 
 

 
Rautuskylän itäosan osayleiskaava ilmakuvassa. 
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Hanhimaa valtakunnallisesti arvokas maisema-alue nro 139 
 
Hanhimaan tunnuksena ovat jokitörmälle peltojen keskelle sijoittuvat vahat talot pi-
hoineen, kokonaisuus on säilynyt 1800-luvun asussa avoimena. Tämä peltomaise-
ma ei kestä tyyliltään vanhasta poikkeavaa rakentamista, erityisesti leveärunkoiset 
yksikerroksiset rakennukset rikkoisivat tunnelman. Hanhimaata ympäröivät kantava-
pohjaiset metsät sopivat kaikille uudisrakennuksille. Tärkeätä olisi jättää perinteisten 
rakennusten näkymä vapaaksi etelästä tultaessa. Hanhimaan eteläpuolelle avoi-
meen maisemaan ei saa sijoittaa erillistä uudisrakentamista ilman erityistä syytä (ei 
koske olevan täydennysrakentamista). Joenrantavyöhykkeelle ei saa rakentaa van-
hasta tyylistä poikkeavalla tavalla, esim. lomarakennuksia.  

 
- Vanhojen rakennusten säilyttäminen edellyttää elinkeinotoimintaa mm. rakennus-

ten lomakäyttöön vuokrausta. Tekniset muutokset ko. vanhoissa rakennuksissa 
tulee suorittaa rakennusten ehdoilla, joka rakennusteknisesti tulee luvissa huomi-
oida. 

- Tekniset tilat ja uudispalvelut tulisi rakentaa mieluummin erilliseen pihapiiriin. 
- Rakennusten sisätilojen huonejärjestelyjä ei tule muuttaa alkuperäisestä niitä 

matkailukäyttöön muunnettaessa. 
 
Kylän pohjoiset osat kestävät maisemallisesti suurempia muutoksia. Kylän etelä-
osassa on Inarin tien itäpuolella myös uudisrakentamiselle sopiva alue. Näillä alueil-
la tulee pyrkiä vanhan rakentamisen tapaan ja välttämään tiiviin omakotitaloasutuk-
sen muodostamista. 
 

HANHIMAA 
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Hanhimaa kaavamerkintöjen perusteluja 

 
Kartta Hanhimaa maisemanhoitosuunnitelma ja yleiskaava. 
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Lonnakko 

 
Lonnakon kolmen talon kylä yhtenäisenä ”ulkoilmamuseona”  on jo muodostunut 
matkailukohteeksi. Kylän matkailuarvo perustuu yksinomaan alkuperäisyyteen. Uu-
distamisessa tulee pyrkiä säilyttämään paitsi rakennusten ulkonäkö, myös raken-
nuksien sisäinen rakenne ja materiaalit. Lonnakko oli pitkään ilman tietä ja liikenne 
tulee nykyisestään kasvamaan. Liikenne tulisi suunnitella siten, ettei autopaikoitus ja 
liikkuminen ole kylämiljöötä hallitseva vaan sijoittuu sisääntulonäkymän ja –maise-
man sivuun ja suojataan kasvillisuudella.  

 
Sirkka 

 
Sirkkajärven rannalla pajukkoa tulee raivata rantaniittyjen palauttamiseksi. Eteläran-
ta on metsittynyt niin, että järven olemassaoloa on vaikea huomata.  

 
Rakentamista Kaarelantien alueella ja Sirkkajärven pohjoispuolella koskevat myös 
rakennustapaohjeet.  

 
Pöntsö 

 
Vanhoja sr-pihapiirejä voi täydentää. Uusia pihapiirejä voi toteuttaa rakennustapa-
ohjeita noudattaen  Pöntsöjärven rantaan, jolloin alueen kylänomaisuus vahvistuu. 

 
Kätkäjärvi 
 

 
Kuva 53. Kätkäjärven kulttuurimaisemaa. 

 
Kulttuurin esiintuomisen eli nykyajan ja menneen välittämisen ja tiedostamisen takia 
on varattu Kätkäjärven perinnemaisemakohde, joka keskeisenä maisemana avau-
tuu tunturiselänteiltä. Tämä, Rauni Mollbergin kuvaaman ”Maa on syntinen laulu” –
kuvausympäristö, joka on merkitty jo 1850-l karttoihin on uusi tiedostettu kulttuuri-
paikka. Kätkälästä Kätkäjärven yli avautuva tunturiselänteen Levi-, Kätkä- ja Pyhä-
tunturit maisema säilytettiin osayleiskaavassa.  Rteläpuolellakaan Kätkäjärvi ei kes-
tä uudirakentamista rannan avointen, perinteisten pihapiirien lähellä. 
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10.1.4 Yleiset suositukset 

 
Jätevesien käsittely 
 
Kylissä ja haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyä tulisi pyrkiä edistämään rakenta-
malla yhteisiä vesi- ja jätevesijärjestelmiä. Järjestelmien tulisi olla alueellaan katta-
via ja uuden sekä olemassa olevan rakenteen mahdollista liittyä niihin. Keskitettyyn 
vesihuoltoon siirtymisen määräykset tulivat voimaan v. 2004 alusta. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmien saattaminen ajanmukaiselle tasolle tulee toteuttaa 
huomioiden myös huolto ja kunnossapito. Koska toiminnasta aiheutuu väistämättä 
kuluja kiinteistön haltijoille, on haja-asutusalueilla selvitettävä aina yhteisesti järjes-
tettyjen palvelujen mahdollisuus. Erityisongelman muodostavat kiinteistöt, joilla jäte-
vesien käsittely on mahdotonta mm. riittämättömän pinta-alan tai vaikean maaperän 
vuoksi. 
 
Haja-asutuksen saostus- ja umpisäiliölietteet kuuluvan järjestetyn jätehuollon piiriin, 
merkiten huomattavasti nykyistä suurempia lietemääriä. Liete tulisi saattaa kiertoon 
lannoitteena. 

 
Metsänhoito 

 
 

’ 
 
Metsien käsittelyssä ohjeena on LEVIN YMPÄRISTÖN MATKAILUMAISEMAN JA 
MAANKÄYTÖN KEHITTÄMINEN, MAISEMAN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
/ Suunnittelukeskus 21.12.2007.  
 
Edellä mainitussa maiseman hoito- ja käyttösuunnitelmassa on annettu metsän hoi-
dolle ja uudistamiselle yleiskaavassa esitetyille eri aluevarauksille täydentäviä ja 
MRL:n 128 § mukaisen maisematyöluvan myöntämistä selkeyttäviä ohjeita. 
 
Maisemalle ja virkistyskäytölle erityisiä arvoja sisältävillä alueilla, kuten vaara- ja 
tunturialueilla, jokien ja järvien rannoilla sekä valtateiden, matkailukeskuksen, retkei-
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lyreittien ja taajamien läheisyydessä olevien metsien käsittelytoimenpiteet tulee 
suunnitella erityisen huolellisesti, välttäen ympäristön muutoksia, jotka heikentävät 
maiseman arvoa. 
 
Matkailun ja retkeilyn kannalta maisemallisesti merkittävien alueiden metsiä tulisi 
pyrkiä uudistamaan luontaisesti tai tekemällä vain pieniä kapeita hakkuuaukeita. Pe-
rinnebiotoopeja ja perinnemaisema-alueiden peltoja ei tulisi metsittää, vaan säilyttää 
avoimina ja viljelykäytössä. 
 
Maiseman ja virkistyskäytön kannalta arvokkailla alueilla tulisi käyttää mahdollisim-
man kevyttä, paikalle sopivaa maanmuokkausmenetelmää. Vaellusreitteihin kuulu-
via polkuja ei tulisi muokata eikä ajaa metsäkoneella. Poluilta ja lähialueelta tulisi 
poistaa hakkuutähteet. 

 
Hakkuualat tulisi rajata luonnon omia, epäsäännöllisiä muotoja mukaillen ja suoria 
rajoja välttäen. Hakkualueilla tulisi suosia sopivasti sijoitettuja säästöpuuryhmiä, joil-
la voidaan pienentää kerralla nähtävän aukon kokoa. Tuntureiden ja vaarojen rinteil-
lä hakkuualat tulisi merkitä korkeuskäyrien suuntaisesti. Yhtenäisen horisontin rik-
koutumista tulee välttää, tätä varten on hyvä tutkia suunnitelmaa kaikilta reiteiltä eri 
suunnista arvioiden. Hakkuut suositellaan tehtäväksi talvella lumiseen aikaan. 
 
Reittien varsilla tulisi välttää maisemia muuttavia toimenpiteitä. Tarkoin harkituilla 
paikoilla maiseman rikkautta voidaan lisätä avaamalla näkymiä lähi- ja kaukomai-
seman mielenkiintoisiin kohteisiin, esimerkiksi tuntureille, kallioille, vesistöihin ja 
vanhoihin tai muuten erikoisiin puihin. Vastaavasti rumia kohteita tulisi pyrkiä mai-
semoimaan, esim. kasvattamalla metsää. 
 
Matkailu- ja virkistyskäytön sekä arvokkaiden maisema-alueiden metsät olisi toivot-
tavaa kasvattaa sekametsinä. Eri puulajit lisäävät maiseman vaihtelua erilaisilla vä-
reillään, muodoillaan, tuoksuillaan ja äänillään. Kuolleet, lahot ja kääpäiset puut tuli-
si säästää. 
 
Tienvarsialueilla tulisi välttää maisemia muuttavia toimenpiteitä. 

10.2 Tilaselvitys 

Yleiskaavan yksityismetsien osalta Kätkätunturin VR-1 ja MU-alueilta laadittiin kan-
tatilaselvitys eriteltynä kiinteistöt ja palstat sisältäen: 
- Kantatilan nimi 
- Rekisteröintipäivämäärä 
- Pinta-ala laskettuna kiinteistöraja-aineistosta 
- Käytetty rakennusoikeus määritettynä maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 
- Poikkeamisluvat 
- Rakennusluvat 

 
Kantatilaselvitystä käytetään tarvittaessa MRL 101§:n mukaisesti arvioitaessa voiko 
maanomistaja käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla korvausme-
nettelyssä MRL 101§ mukaan: 
”Lunastus- tai korvausvelvollisuus 
Jos maa asemakaavassa tai 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräyksen nojalla 
yleiskaavassa on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen ra-
kennustoimintaan eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla 
tavalla käyttää hyväkseen aluettaan, kunta tai, jos alue on kaavassa tarkoitettu tai 
osoitettu valtion tarpeisiin, tämä on velvollinen lunastamaan alueen tai suorittamaan 
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haitasta korvauksen. Kohtuullista hyötyä arvioitaessa otetaan huomioon yleiskaa-
vasta tai ranta-asemakaavasta maanomistajalle johtuva hyöty.” 
 
Kantatilaselvitys on kunnan teknisessä virastossa ja pidetään ajan tasalla. 

  

10.3  Toteutuksen vaiheistus  

 
Levin osayleiskaava tulee toteuttaa nykyisten tehtyjen investointien käyttöä tehosta-
en ja olemassa olevia verkostoja järjestelmällisesti täydentäen. Osayleiskaavan ra-
kentamisen aluevaraukset eivät ole tarkoitettu toteutettaviksi satunnaisesti, raken-
tumisen vaiheistamiseksi tulee laatia lyhyemmän jakson kaavoitusohjelma. Kaavoi-
tusohjelmaa ei kuitenkaan tule laatia joustamattomaksi vaan sen tulee sisältää lähi-
tulevaisuuden vaihtoehtoiset rakentamismahdollisuudet joista toteutukseen valitaan 
ohjelmajakson rakentamistavoitteen mitoituksen mukainen osa. Tällä mahdolliste-
taan keskenään samanarvoisten alueiden vaihtoehtoinen hankinta ja rakentaminen 
olosuhteiden, markkinoiden ja päätöksenteon lyhyentähtäimen vaatimuksien mukai-
sesti ja kuitenkin samalla voidaan toteuttaa osayleiskaavan kokonaistavoite. 
 
Levin osayleiskaavan vaiheittaisessa toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota seu-
raaviin seikkoihin: 
 

1)  Uudet alueet liittyvät suoraan olemassa oleviin verkostoinnin, mahdollisesti poikke-
uksen Könkään asemakaavalla toteutettava asuinrakentaminen, jota varten voidaan 
joutua rakentamaan erillisjärjestelmä tai siirtoviemäri. RA-alueet Tepastontien ja 
Ounasjoen varressa sekä RM-alueet Aakenusjoen varressa rakennetaan em. riip-
pumatta erikseen. Muoniontien varren rakentaminen voi toteutua vasta kun veden-
hankinta ko. suunnassa on toteutettu ja runkoverkostoa tätä varten rakennetaan. 

 
2)  Asuinrakentamista tulee painottaa Levin keskustan lähimpiä alueita Sirkkaa, Hossaa 

ja Akanrovaa. Nämä alueet ovat samanarvoisia ja toteuttamisen järjestys riippuu 
maa-alueiden saatavuudesta rakentamiseen. Näistä uusia alueita on osoitettu erityi-
sesti Sirkan länsiosiin Kätkätunturin koillispuolelle sekä Sirkkajärven pohjoispuolelle. 

 
3)  Palvelu-, keskusta- ja lomarakentamisessa tulee painottaa Levin keskustaan rajau-

tuvaa Itäkeskusta. Tämän alueen toteuttaminen on tarkemmin tutkittava asemakaa-
valla, esim. C / RM välinen raja on yleiskaavassa osoitettu suorana pohjois- etelä 
suuntaisena viivana ja rinteen yläosa suuntaa-antavana. Alueiden tarkka rajaus tu-
lee perustua asemakaavan teknisten vaatimusten ja ympäristön toisiinsa sovittami-
seen. Itäkeskuksen sisäisellä toteuttamisjärjestyksellä ei ole yleiskaavallista vaati-
musta, toteutus voi olla saarekkeista, alkaa idästä tai lähteä loogisesti nykyisestä 
keskustasta järjestelmällisesti rakentuen, alue on kaikilta osiltaan osayleiskaa-
van kokonaistavoitetta parhaiten tukevaa. 

 
4)  Levin ympärystien varren rakentaminen tuke kaikilta osiltaan osayleiskaavan tavoit-

teita ja voidaan toteuttaa halutussa järjestyksessä. 
 
5)  Ounasjoen varren alueet so. Sammun pohjoispuoli ja Lonnakon ympäristön raken-

taminen tulee sovittaa kunnallistekniikan verkostojen valmiuteen ja rakentumiseen 
siten, ettei näiden alueiden toteuttaminen hidasta Levin keskustan tai ympärystien 
alueiden toteuttamista. 
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6)  Muoniontien varren Vittarovan rakentaminen on kokonaisuuden kannalta edullisinta 
toteuttaa vasta muiden alueiden toteutumisen vaikeutuessa. Edellytyksenä on lisäk-
si vedenhankinnan runkoverkon rakentaminen muutoinkin ja siinä yhteydessä avau-
tuva mahdollisuus kunnallistekniikan toteuttamiseen alueelle. 

 
7)  Palvelujen rakentamisessa tulee ensisijaisesti tutkia mahdollisuuksia Levin keskus-

tan ja Gondolin alueen täydentämiseen. 
 
8)  Virkistyksen osalta tärkeintä olisi luonto-arvojen säilymisen turvaaminen suojaamal-

la Kätkätunturille suuntautuvat kulkureitit kulumiselta rakentamalla reitit yleiskaavan 
ohjeiden mukaisesti ja järjestämällä reittien huolto. 

 
 

Alueiden mitoitus on ohjeellinen, alueen sisällä voidaan osia toteuttaa tehokkaam-
min tai harvempana ilman että se vaikuttaa loppuosan rakentamistapaan so. koko-
naismitoitus on ohjeellinen. Ympäristön lisäksi rakentamisen toteutustapa ja yksittäi-
sen rakennuksen koko vaikuttavat mitoituksen soveltamiseen esim. pientenloma-
osakkeiden alueella voidaan noudattaa 20k-m2/vp ja vastaavasti suurien loma-
rakennusten osalta 40k-m2/vp. Mitoitusta osa-alueittain sovellettaessa on varmistet-
tava erityisesti kunnallistekniikan toimivuus ja kuormittuminen huomioiden myös 
verkoston päärunkoverkon osat. Osayleiskaavan ohjeellista aluekohtaista mitoitusta 
tulisi tutkia erityisesti Itäkeskuksen, Hossan ja Levin ympärystien alueiden osalta ja 
pyrkiä mahdollisuuksien mukaan aluekohtaisesti nostamaan huomioiden kuitenkin 
osayleiskaavassa hahmoteltu luonto-arvojen säilyminen kullakin alueella ja niiden 
kautta kulkevilla reiteillä. Rinnealueiden lähialueet tulisi rakentaa muita alueita tii-
viimmin. 
 
Reitistöjen ja luontokohteiden rakentamisen tulee perustua suunnitelmaan tai selvi-
tykseen. Reitistöjä tulee käyttää tehokkaasti ja monikäyttöisesti välttäen erillisiä 
käyttötarkoituskohtaisia reittejä. Reittien käyttötarkoituksia tulisi pyrkiä yhdistämään 
erityisesti Levin taajaan rakennetun alueen lähellä, Kätkätunturin pohjoispuolella, 
Nuottijärven ympäristössä, Uuselän itäpuolella ja Ounasjokivarressa.  
 

10.4 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Toteuttaminen voi alkaa yleiskaavan tultua hyväksytyksi ja lainvoimaiseksi. 
Asemakaavoitus ja kunnallistekniikan toteuttaminen etenee kysynnän ja taloudel-
lisen tilanteen mukaan.  
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10.5 Toteutuksen seuranta 

 
Yleiskaavan toteutumista seuraa Kittilän kunta, joka valvoo normaalina viran-
omaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista.  
 
Kaava-alueen toteutuessa tulisi seurata seuraavia asioita: 
- asukasmäärän kehittyminen alueella ja sen suhdetta kaavaratkaisuun 
- matkailun vuodepaikkakehitystä ja suhdetta yleiskaavan tavoitteisiin 
- rakentamisen toteutumisastetta 
- ympäristön kuormittumiseen sekä häiriötekijöihin  
- taloudellinen seuranta, alueen toteuttamiskustannusten ja ylläpitokustannus-

ten sekä välillisten kustannusten seuranta 
 
Yleiskaavan yhtenä tavoitteena on turvata Levin matkailukeskuksen kehittyminen 
ja kasvu myös tulevaisuudessa. Toteutuksen seurannassa on tärkeää seurata 
vuodepaikkamäärien kehitystä ja kasvun mahdollistavien rakennuspaikkojen riit-
tävää tarjontaa. Kaavan liitteenä olevassa aluekohtaisessa vuodepaikka-
mitoitustaulukossa on esitetty mitoitustavoitteen mukaisen vuodepaikkamäärän 
sijoittuminen kaava-alueelle. Alueen asemakaavoituksessa on huolehdittava siitä, 
että mitoituksen mukainen vuodepaikka määrä on mahdollista toteutua. Mikäli on 
odotettavissa, että kaavan mitoitustavoite toteutuu merkittävissä määrin jo ennen 
tavoitevuotta 2020 on kaavan tavoitteet ja itse suunnitelma arvioitava uudelleen 
ja tarvittaessa ryhdyttävä kaavamuutoksiin.  
 
 
 

 
 Rovaniemellä   25.2.2008 
 
 SUUNNITTELUKESKUS  OY 
  
 

       
 ________________________________ _______________________________ 
 Tapio Sillfors    Pirkka Hartikainen 
 DI, kaavan laatija    ins, projektipäällikkö 
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