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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Selostus koskee 20.11.2012 päivättyä asemakaavaa. 

Alueen nimi Kittilän kunnan 2. kunnanosa, Levi 
Kunta  Kittilän kunta 
Kaavan nimi Levin asemakaavan muutos, Levijärven alue 
  korttelit 503 ja 547 
Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Aittatie 3, 96100 Rovaniemi 
Projektipäällikkö: Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA 

p. 050-3120281 
Kaavatyö on ohjannut Kittilän kunnan tekninen osasto 
  Valtatie 15, 99100 Kittilä 
Yhteyshenkilöt: Marianne Sainio, 040-762 2917 

Veli-Matti Virtanen, 040-581 1889 

Kaava-alue sijaitsee Kittilässä, Sirkan kylän pohjoispuolella, Levijärven ranta-
alueella. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijanti, ote Levin opaskartasta. 

Kaavan tarkoituksena on tarkastella alueen jakamista pienempiin osiin, ra-
kennusoikeuksien tarkistaminen sekä tulvakorkeuksien tarkastelu rakentami-
sen osalta. 

Kaavamuutoksen kohteena on kortteli 503.  
Kaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli 547.  

Kaavamuutoksella matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) muut-
tuu loma-asuntojen korttelialueiksi (RA), puistoalueeksi (VP), lähivirkistysalu-
eeksi (VL) ja kaduksi.  

Kaavamuutoksella lähivirkistysalue (VL) muuttuu venevalkama-alueeksi (LV) 
ja kaduksi. 
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2 TIIVISTELMÄ 

Kaavaprosessin vaiheet 

Kunnanhallituksen päätti 11.10.2011 § 348 asemakaavamuutoksen vireille tu-
losta sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 19.10. – 
2.11.2011 väliseksi ajaksi. 

Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu Kittilä-lehdessä 19.10.2011. 

Luonnos nähtäville 14.5 – 13.6.2012, kuulutus Kittilä-lehdessä 9.5.2012 

Luonnosvaiheen vastineet laadittu 25.9.2012 

Ehdotus nähtäville  

Kunnanhallituksen käsittely 

Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Sirkan kylän rakennuskaava ja rakennuskaa-
van muutos koskien kortteleita 500-520.  

Kaavamuutoksen kohteena on RM-kortteli 503. Kaavamuutoksella muodostuu 
uusi kortteli 547.  

Kaavamuutoksella iso matkailupalveluiden alue (RM) jaetaan kahteen loma-
asuntojen kortteleihin (RA), joissa on 12 tonttia ja osa korttelista muuttuu 
puistoalueeksi (VP), lähivirkistysalueeksi (VL) ja kaduksi.  

Kaavamuutoksella lähivirkistysalue (VL) muuttuu venevalkama-alueeksi (LV) 
ja kaduksi. 

Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista oh-
jaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 4 hehtaarin alue Levin ympärysti-
en ja Levijärven välisellä alueella. Kaava-alue rajautuu pohjoisesta Levijär-
veen ja etelästä Järvirovantiehen. 

Suunnittelualue on rakentamaton, lukuun ottamatta alueen ajoyhteyksien 
pohjia ja vesi- ja viemärijohtoja. Tiepohja on rakennettu Järvirovantieltä Levi-
järven rannalle ja siihen on rakennettu veneluiska ja ajettu hiekkaa. 

 

Kuva 2. Ilmakuva (2006), suunnittelualueen rajaus 

Levijärvi 

Järvirovantie 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Kaava-alue on rakentamatonta kangasmetsää, mutta ympäristössä on raken-
nettua aluetta.  

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.1 

Kittilän seutu edustaa kokonaisuudessaan pohjoisboreaalista kasvillisuus-
vyöhykettä. Metsätyypeiltään Kittilä kuuluu Peräpohjolan vyöhykkeeseen (Kal-
liola, 1973). Suovyöhykkeeltään Kittilän seutu kuuluu Peräpohjolan aapasoi-
hin. 

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. Kaava-alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. 

Uhanalaisten kasvilajien kasvupaikkoja ei alueelta ole löydetty eikä alue sijait-
se Natura 2000 –verkoston alueella. Maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti 
arvokkaita alueita ei alueella sijaitse. 

Kaava-alue rajautuu Levijärveen, mikä on matala ja voimakkaasti umpeen-
kasvanut vesistö. Levijärveä sekä viereistä Sirkkajärveä kunnostetaan nosta-
malla vedenkorkeutta ja poistamalla vesikasvustoa. Levijärven vedenkorkeut-
ta nostavan pohjapadon rakentamisella vähennetään kesävedenkorkeuden 
vaihtelua, hidastetaan vesistön rehevöitymistä ja kohennetaan kalaston elin-
olosuhteita lisäämällä alivalumakausien aikaista vesitilavuutta, parannetaan 
vesistön ja sen rantojen kelpoisuutta virkistyskäyttöön sekä kohennetaan ve-
simaisemaa. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on rakentamaton. Viereisillä tonteilla sijaitsee muutama rakennus. 

Kaava-alue sijaitsee Levin keskustan tuntumassa, missä on runsaasti erilaisia 
matkailuun liittyviä palveluita (ravintolat, hotellit, kaupat). Leviltä on Kittilän 
kirkonkylään matkaa 20 km, jossa on monipuolinen palveluvarustus. 

Kaava-alue sijaitsee Levin matkailukeskuksen välittömässä lähiympäristössä. 
Levillä on monipuolinen ja kasvava tarjonta urheilu- ja virkistysmahdollisuuk-
sista, kuten reitistö ja viheralueverkosto. Kaava-alueen lähistössä ei ole la-
tu/ulkoilureittiä eikä moottorikelkkareittiä. 

Kaava-alue tukeutuu Levin Ympärystiehen sekä Järvirovantiehen. 

Alueelta ei tunneta kiinteitä muinaismuistoja eikä arvokkaita kulttuuriympäris-
töjä.1,2 

 
                                          
1 Lapin seutukaavaliitto. 2007. 
2 Lokio. 1999. 
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3.1.3.1 Tekninen huolto 

Sähkönjakelu 

Sähkön jakelusta alueella huolehtii tällä hetkellä Rovakaira Oy. Alueen halkai-
see 20 kV ilmajohto. 

 

Kuva 3. Pienjänniteverkkoa (Lähde: Rovakaira OY) 

Vesihuolto 

Levin vesihuollosta vastaa Levin Vesihuolto Oy. Levin vesi- ja viemärilaitos si-
sältää Levin alueen vedenottamot, vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiver-
kostot sekä jätevedenpuhdistamon. Alueella sijaitsee omistajan rakennutta-
mat vesi- ja viemäriverkon runkojohdot. 

 

Kuva 4. Ote vesihuollon johtokartasta (Lähde: Levin Vesihuolto Oy) 
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Jätehuolto 

Kittilän kunnan nykyinen jätehuoltojärjestelmä perustuu kiinteistökohtaiseen 
jätteiden keräykseen. 

Jätehuollosta huolehtii usean kunnan kuntayhtymä, jonka toiminta käynnistyi 
vuonna 2006. Kuntayhtymän alueella on varauduttu muutoksiin rakentamalla 
jokaisen kunnan alueelle siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema. Lisäksi vuoden 
rakennetaan alueelle ekopisteverkosto. Siirtokuormausaseman kautta lajitte-
lematon yhdyskuntajäte kuljetetaan erikseen valittuun loppusijoituspaikkaan. 
Hyötyjäteasemalla vastaan hyödynnettävä jäte ja sieltä se toimitetaan edel-
leen hyödynnettäväksi. 

3.1.4 Maanomistus 

Asemakaavan muutettava virkistysalue on Kittilän kunnan omistuksessa ja 
muutettava kortteli 503 yksityisen maanomistajan omistuksessa. 

3.1.5 Tulva 

Ounasjoki kuuluu Kemijoen vesistöalueelle ja Levijärvi sijaitsee Ylä-Ounasjoen 
ja Ala-Ounasjoen valuma-alueiden rajalla. Lähin vedenkorkeuden mittaus-
asema on Hossa, joka on ollut käytössä vuodesta 2007 lähtien. Havaintojak-
son 2007-2008 keskimääräinen vedenkorkeus (MW) on N60 +182,87 ja suurin 
vedenkorkeus (HW) on N60 +185,13. (Lähde: Tulvariskin alustava arviointi 
Kemijoen vesistöalueella, ELY-keskus) 

Vuosisadan jälkeen on Levin alueella ollut kaksi suurta kevättulvaa, vuonna 
2000 ja erityisesti v. 2005, jolloin tulvakorkeudet olivat N60 +186,81 ja N60 
+187,5 Ounasjoessa Levin keskustan kohdalla. Nykyinen keskivedenpinta on 
+182,80 joten tulvahuiput ovat yli 4 m korkeammat. (Lähde: Levin alueen 
osayleiskaava) 

Kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvakorkeus (HW 1/100) arvioidaan ole-
van Levin alueella vuoden 2005 suurtulvan mukaisesti N60 +187,5.  

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Lapin liiton valtuusto hyväksyi Tunturi-Lapin maakuntakaavan kokouksessaan 
25.11.2009 ja Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan ja hylkäsi kaa-
vaan kohdistuneet valitukset 23.6.2010. 

Asemakaavan muutosalue on maakuntakaavassa osoitettu matkailupalvelujen 
alueeksi (RM 1407). Sirkan kylä on merkitty keskuskyläksi (at 232). Suunnit-
telualue sijaitsee kahdella kehittämisvyöhykkeellä: matkailun vetovoima-alue 
/ matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv 8411) sekä maaseu-
dun kehittämisen kohdealue (mk 8010). Koko maakuntakaava-aluetta koske-
vat määräykset pätevät kaavamuutosalueella soveltuvin osin. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis- ja asemakaa-
vaa. 
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Kuva 5. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta, suunnittelualueen sijainti 

 

 

3.2.2 Yleiskaava 

Kittilän kunnanvaltuusto on 25.2.2008 §:n 13 ja 14 kohdalla tekemillään pää-
töksillä hyväksynyt Levin ympäristön osa-alueita 1 ja 2 koskevat osayleiskaa-
vat. Osayleiskaavat ovat saaneet lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä 5.10.2011/2826 ja osayleiskaavat tulivat voimaan kuulutuksen 
julkaisupäivämäärällä 17.10.2011.  

Levin ympäristön osayleiskaavassa alueelle on osoitettu loma-asuntoaluetta 
RA ja lähivirkistysaluetta VL. 

Suunnittelualueen 
sijainti 
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Kuva 6. Ote Levin ympäristön osayleiskaavasta Osa-alue 2., suunnittelualue 

 

3.2.3 Asemakaava 

Alueella on voimassa Sirkan kylän rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos 
(korttelit 500-520), jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.6.1989 ja lää-
ninhallitus vahvistanut 19.9.1989 päätöksellä nro U 1106. 

Asemakaavan muutosalueella on matkailupalveluiden korttelialue RM (kortteli 
503), jolla on rakennusoikeutta 2000 k-m2 ja sallittu enimmäiskerrosluku II. 
Lisäksi alueella on lähivirkistysaluetta (VL) sekä useampi ohjeellinen ulkoilu-
reitti ja moottorikelkkailureitti. 

Suunnittelualue 
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Kuva 7. Ote ajantasakaavasta, muutettava asemakaava-alue 

3.2.4 Rakennusjärjestys 

Kittilän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 31.5.2002. 

3.2.5 Aluetekninen suunnittelu 

Ajoyhteyksien pohjarakenteet, veneluiska ja vesihuollon linjat on toteutettu 
vuonna 2008 laaditun alueteknisen suunnitelman mukaisesti.  

Levi- ja Sirkkajärven kesävedenkorkeutta on tarkoitus nostaa yhdellä metrillä 
Levi-järven luusuaan rakennettavalla pohjapadolla. Suunnitellulla pohjapadol-
la järven kesäajan vedenkorkeus on tarkoitus pitää, Ounasjoen tulva-aikoja 
lukuun ottamatta, suunnilleen tasolla N60 + 183,80 m. Levi- ja Sirkkajärven 
tulvakorkeuksiin pohjapadolla ei ole vaikutusta, tulva-vedet tulevat edelleen 
Ounasjoesta.  

Muutettava  
asemakaava-alue 
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Kuva 8. Korttelin 503 aluetekninen suunnitelma (2008) ja kaavamuutosalue.  

HW N60 + 187,5 

Rantaviiva pohjapadon 
rakentamisen jälkeen 
MW N60 + 183,8 

Kaavamuutosalue 

Rakennettu vesi- 
ja viemärilinja 

Veneluiska ja 
uimaranta 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kortteli 503 on pysynyt toteuttamatta vuosikymmeniä. Järven pinta on tarkoi-
tus nostaa. On tarpeen tarkastella alueen rakennusoikeutta, mahdollista ra-
kennuspaikkajaotusta ja tulvatilannetta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt 11.10.2011 §348 käynnistää alueen kaa-
voituksen maanomistajan pyynnöstä. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja 
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Maanomistajat ja asukkaat 
- Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat, haltijat ja asukkaat 
 
Yhdyskuntatekniikka 
- Levin Vesihuolto Oy 
- Rovakaira Oy 
- Teleoperaattorit 
 
Kunnan hallintokunnat 
- Rakennus ja ympäristölautakunta 
 
Viranomaiset 
- Kittilän kunta 
- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 
- Lapin liitto 
- Lapin pelastuslaitos 

4.3.2 Vireille tulo 

Kunnanhallituksen päätti 11.10.2011 § 348 asemakaavamuutoksen vireille tu-
losta sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). 

Asemakaavan vireille tulosta ja OAS nähtäville asettamisesta on kuulutettu 
Kittilä-lehdessä 19.10.2011. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavan vireille tulosta ja kaavatyön etenemisestä kuulutetaan kunnan ilmoi-
tustaululla, Internet-sivuilla, Kittilä-lehdessä ja kirjeitse kaavoitettavan alueen 
ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille.  

Kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa 
ja Internetsivuilla www.kittila.fi.  

Osallisilla on kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana mahdollisuus toimittaa 
mielipiteitä ja kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana muistutuksia kaava-
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asiakirjoista. Asemakaavaluonnos tarkistetaan ehdotukseksi saadun palaut-
teen pohjalta ja asemakaavaehdotus tarkistetaan tarvittaessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 19.10. – 
2.11.2011 väliseksi ajaksi.  

Asemakaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) on asetettu nähtäville 14.5 – 
13.6.2012 aikana. Nähtäville asettamisesta on kuulutettu Kittilä-lehdessä 
9.5.2012. Ei ole saapunut mielipiteitä. 

Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivää. 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta 11.5.2012. 

Saapuneet lausunnot: 
- Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta 13.06.2012 § 85 
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 14.6.2012 
- Lapin liitto 13.6.2012 
- Levin Vesihuolto Oy 12.6.2012 
- Rovakaira Oy 11.6.2012 
- Lapin pelastuslaitos 31.8.2012 

 
Luonnosvaiheen vastineet on laadittu 25.9.2012.  

Asemakaavaehdotus on täydennetty ja selostus päivitetty ja korjattu viran-
omaisten lausuntojen pohjalta vastineiden mukaisesti. 

Pidetään viranomaisneuvottelut tarvittaessa. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutoksen tavoitteena 
on tarkastella alueen jakamista pienempiin osiin, rakennusoikeuksien tarkis-
taminen sekä tulvakorkeuksien tarkastelu rakentamisen. 

Alueteknisen suunnitelman mukaiset toteutetut ajoyhteydet ja rakennetut ve-
sihuollon linjat tulisi hyödyntää. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Alueteknisen suunnitelman yhteydessä on luonnosteltu 11 rakennuspaikkaa 
RM- tontille. 

Asemakaavamuutoksen alustavia vaihtoehtoja olivat: 

VE 1  RM-korttelin jako osiin, rakennusoikeus yhteensä n. 3000 k-m2. 

VE 2 Käyttötarkoituksen muutos RA:ksi ja jako kahteen kortteliin, joissa 
yhteensä 12 tonttia, rakennusoikeus 250 k-m2 /tontti, yhteensä 
3000 k-m2.  

Vaikutuksiltaan vaihtoehdot eivät eroa paljon toisistaan. Suunnittelualue on 
lähtökohtatilanteessa lähes luonnontilaista aluetta. Ajoyhteydet, vesihuolto, 
veneenlaskupaikka ja uimaranta on jo rakennettu. Luonnonympäristöä muut-
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tavat toimenpiteet syntyvät suoritettavien rakentamistoimenpiteiden yhtey-
dessä. Rakennusten sijoittelumahdollisuus on vapaampi VE 1:ssa mutta jo ra-
kennettu infrastruktuuri ohjaa käytännössä samanlaiseen perusratkaisuun. 

Valinnassa päädyttiin työstämään luonnosta vaihtoehdon VE2 mukaan, toteu-
tuskelpoisimpana vaihtoehtona.  

Asemakaavaluonnos on työstetty ehdotukseksi luonnoksesta saatujen viran-
omaisten lausuntojen pohjalta seuraavasti: 

- Kaavakarttaan on lisätty ohjeellinen tulvaraja 
- Alin kastuvien rakenteiden sallittu rakentamiskorkeus N60 – järjestel-

män mukaan on lisätty kaavaan määräyksenä. 
- Selvitys rakentamisen toteuttamistavoista rakennuspaikan sopivuudes-

sa on lisätty selostukseen. 
 
Muita tarkistuksia: Johtoa varten varattu alueen osa on lisätty kaavaan ra-
kennetun verkoston mukaisesti lukuun ottamatta korttelista 503 tonteilta 1-4 
pois siirrettävää osaa. Perustamistapaa ohjaavaa määräystä on muokattu. 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella muodostuu alueelle kaksi loma-asuntojen korttelia (RA), 
joilla on yhteensä 12 tonttia, sekä venevalkama-alue (LV) ja katualue.  

 

Kuva 9. Asemakaavaehdotus 
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Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 4,7 ha. 

Kaava-alueen aluetehokkuus (e) on noin 0,06. 

Rakennusoikeutta asemakaavaratkaisulla on osoitettu yhteensä 2840 k-m2. 
Asemakaavamuutoksella rakennusoikeus kasvaa 840 k-m2.  

Korttelissa 503 tonteilla 1-4 rakennusoikeudeksi on osoitettu tonttikohtaisesti 
250+t40. Korttelissa 503 tontilla 5-8 ja korttelissa 547 tonteilla 1-3 raken-
nusoikeudeksi on osoitettu 180+t30.  

- Ensimmäinen luku osoittaa loma-asuntorakennuksen suurimman salli-
tun rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.  

- Toinen luku osoittaa talousrakennusta varten (autotalli, varasto jne.) 
varattavan rakennusoikeuden, jonka saa käyttää vain talousrakennuk-
selle.  

 

Palvelut 

Kaava-alue tukeutuu Levin matkailukeskuksen palveluihin. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavalle asetettiin tavoitteeksi ympäristön osalta riittävän puuston säi-
lyminen ja lomarakennusalueen metsäinen yleisilme. Asemakaavaratkaisussa 
tavoite on huomioitu asemakaavamääräyksellä.  

Yhtenäisen ja viihtyisän yleisilmeen tueksi on annettu rakentamistapaa ohjaa-
via määräyksiä koskien rakennusten julkisivun pääasiallista materiaalia, kat-
tomuotoa ja –kaltevuutta sekä katemateriaalia.  

5.3 Aluevaraukset 

Loma-asuntojen korttelialue (RA) - Alueelle voidaan rakentaa loma-
asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Aluevarauksella on 
osoitettu 12 tonttia. Osa tontin rakennusoikeudesta on varattu talousraken-
nukselle, jolle on myös osoitettu oma rakennusala.  

Puistoalue (VP) – Alue on tarkoitettu ympäröivien kortteleiden yhteiskäyt-
töön. Alueelle saa määräyksen mukaisesti rakentaa grillikatoksen ja muita 
vastaavia yhteiskäyttöön tarkoitettuja rakennelmia. Suositus: Olemassa oleva 
puusto tulisi pääosin säilyttää tai uutta istuttaa. Puistoaluetta on 1385 m2. 

Venevalkama (LV) - Alueelle saa rakentaa veneluiskan, pysäköintipaikkoja 
ja uimarannan. Venevalkaman aluevarauksen koko on 4168 m2. Levijärven 
pinnan nostamissuunnitelmat on huomioitu. 

Lähivirkistysalue (VL) - Alue tulee säilyttää luonnonmukaisena. Aluevara-
uksen koko on 2,07 ha. 

Katualue – Rakennetun tiepohjan mukaisesti  
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5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset luontoon 

Alueelta ei tunneta arvokkaita luontokohteita.  

Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita, joten kaavalla ei voi katsoa olevan 
vaikutuksia pohjaveteen. 

Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset syntyvät infrastruktuurin ja talo-
jen rakentamisesta. 

Kittilän kunta edellyttää asemakaavoitetun alueen kuulumisen vesiverkostoon. 
Vesistöön ja maaperään kohdistuu kuitenkin vaikutuksia ns. hulevesien osal-
ta. Hulevesiä tulisi pyritä ohjaamaan ympäristön kannalta edullisimmalla 
mahdollisella tavalla.  

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan 

Alue on metsäinen. Vaikka puusto raivataan pois rakentamisen tieltä, raken-
taminen tapahtuu suljetussa maisemassa. Alueen näkyvyys tielle ja muille ra-
kennusryhmille on vähäinen.  

Rakentamistapaa ohjaavat määräykset ja merkinnät edistävät yhtenäistä il-
mettä ja viihtyisyyttä rakennusryhmässä.  

5.4.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöihin 

Alueelta ei tunneta arvokkaita kulttuuriympäristökohteita eikä kiinteitä mui-
naisjäännöksiä, joihin vaikutuksia kohdistuisi. 

5.4.4 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Kaavan mahdollistama Loma-asuntoryhmä täydentää toteutuessaan olemassa 
olevia loma-asuntoalueita Levijärven alueella. 

5.4.5 Liikenteelliset vaikutukset ja turvallisuusvaikutukset 

Nykyiset ulkoilu- ja kelkkareitit pysyvät ennallaan. Venevalkamalle johtava 
ajo-yhteys risteytyy ulkoilureitin kanssa tasoristeyksenä. Liikenneturvallisuut-
ta voidaan parantaa liikennemerkillä.  

Uusi katu, Lumikkolenkki, muodostaa uuden liittymän Järvirovantielle. Myös 
kevyen liikenteen yhteys liittyy Järvirovantielle. Liikenneturvallisuutta tulee 
varmistaa liikennemerkeillä. 

5.4.6 Vaikutukset teknisiin verkostoihin 

Korttelissa 503 tonteilla 1-3 oleva vesilinja tulee siirtää katualueelle. Maan-
omistaja vastaa vesihuoltolinjojen suunnittelusta ja muutostöistä. Suunnitte-
lussa tulee huomioida myös tonttiliittymät tonttijaon mukaisesti. Uudet suun-
nitelmat tulee hyväksyttää Levin Vesihuolto Oy:llä. 
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5.4.7 Tulvavaikutukset  

Kerran sadassa vuodessa toistuva tulvakorkeus (HW 1/100) on arvioitu ole-
van Levin alueella vuoden 2005 suurtulvan mukaisesti N60 +187,5. Korttelissa 
503 tonteilla 1-4 rakennusala ulottuu jonkin verran tämän tulvarajan alapuo-
lelle. Mikäli rakennus sijoitetaan tälle alueelle, on asemakaavan määräyksen 
mukaan kosteudelle alttiit rakennusosat sijoitettava vähintään 0,5 m tulvara-
jan yläpuolelle.  
 

5.4.8 Taloudelliset vaikutukset  

Rakentamisaikana kaavan toteuttamisella on työllistävä vaikutus. 

Investointitarve: Vesihuollon linjan siirtäminen, kadun ja kevyen liikenteen 
yhteyksien viimeistely, venevalkaman rakentaminen valmiiksi.  

5.4.9 Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavaratkaisu tukeutuu palvelujen suhteen pääasiassa Levin nykyisiin ja 
suunniteltuihin palveluihin. Täten nyt osoitetut lomarakennusalueet tukevat 
Levin keskustapalvelujen kasvua. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu pelastusajoneuvojen pääsy rakennusten lähei-
syyteen. Kaava-alueella pelastusteinä toimivat kaavatiet. Katualuevarauksen 
mitoituksessa on otettu huomioon palokaluston vaatimat tilavaraukset. 

Kaava-alueen venevalkama lisää virkistyspalvelujen tarjontaa Levirannan alu-
eella. Alueella on riittävästi lähivirkistyskäyttöön tarkoitettua aluetta ja reitis-
töä. 

5.4.10 Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan  

Tavoiteiltaan asemakaavamuutosehdotus on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa 
esitettyjen kehittämisperiaatteiden mukainen. Alue on Tunturi-Lapin maakun-
takaavan mukaisesti matkailupalvelujen aluetta. 

Asemakaavaehdotus noudattaa yleispiirteisyydessä Levin ympäristön yleis-
kaavaa. Alue on Levin ympäristön yleiskaavaan mukaisesti loma-
asuntoaluetta ja lähivirkistysaluetta. 
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5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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5.6 Nimistö 

Alueella on yksi uusi katu: Lumikkolenkki. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista oh-
jaavana tekijänä. 

Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. 

Rakennushankkeessa on erityisesti huolehdittava yhteistyöstä kohteen suun-
nittelijoiden ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä muiden tar-
peellisten tahojen kanssa. 

Sokkelin ympärille vähintään 1 metrin etäisyydelle sokkelista on istutettava 
ympäröivän maaston mukaisia luonnonkiviä ja estettävä pintakasvillisuuden 
leviäminen kyseiselle alueelle tai muulla tavoin estettävä palonleviäminen 
maastosta rakennuksiin ja rakennelmiin. 

Alueen toteutuksessa tulee huomioida pelastusviranomaisen suosittamat oh-
jeet sammutusveden järjestämiseksi. 
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Liite 2: Rakentamisen toteutustapa korttelissa 503 tonteilla 1-4 

Korttelissa 503 tonteilla 1-4 rakennusala sijaitsee jonkin verran tulvarajan 
alapuolella. Mikäli rakennus sijoitetaan tälle alueelle, on asemakaavan määrä-
yksen mukaan kosteudelle alttiit rakennusosat sijoitettava vähintään 0,5 m 
tulvarajan yläpuolelle.  

 

 

Leikkaus, korttelissa 503 tontilla 3, Rakentamisen sijoitusvaihtoehtoja suh-
teessa maapinnan korkeuteen, rakennusalaan ja tulvarajaan  

 


