








KITTILÄN KUNTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 50 20.04.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Ounaslohen ranta - asemakaava
ehdotuksesta

45/10.02.03/2016

RakYmplk § 50
Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus - ja ympäristölautakunnan
lau sun toa Ounaslohen  ranta -asemakaavaehdotuksesta  ja siihen
liit ty vis tä ai neis tos ta. Lausunto on pyydetty toi mit ta maan 22.4.2016
men nes sä. Lau sun to pyyn tö on jätetty 18.3.2016.

Ranta-asemakaavaehdotus ja valmisteluaineisto on nähtävillä kun-
nan tek ni sel lä osastolla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa
www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat.

Rakennustarkastaja:
Ranta - asemakaavaehdotuksen alueet sijaitsevat Ounasjoen ja Ali -
Pilt ti jär ven rannalla. Ranta - asemakaavan alue muodostuu seit se-
mäs tä erillään olevasta osa -alueesta.

Esitän lautakunnan lausunnoksi seuraavaa:

Poistetaan korttelin 1 M - alueelta ylimääräiset katkoviivamerkinnät
se kä kortteleiden  4, 5 ja 24  RA - alueelta ylimääräiset kat ko vii va-
mer kin nät.

Poistetaan M- alueen määräyksistä huoltorakennuksia koskeva
teks ti "Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta
ja metsästystä palvelevia huoltorakennuksia.

Rakentamiseen osoitetuilla alueilla ( RA - alueet ) HQ 1/100 + 0,50
met riä tr -merkinnällä ( ohjeellinen tulvaraja ) merkittävä kartalle.

Alueen  6/7 korttelit 21 ja 22 rajoittuvat Köngäs  - Tepasto maan tie-
hen ja niihin on osoitettava tien puolelle desibeliraja.

Asemakaavamääräyksen tekstiosaan lisäys Ounasjoen uomaan ko-
ke vaan määräykseen siten , että Ali - pilttijärvi ja siitä lähtevä oja tu-
le vat saman määräyksen piiriin eli ei saa ruopata eikä kivetä ja on
säi ly tet tä vä luonnontilaisena.

Ranta - asemakaava on tullut vireille vuonna 2001 ja vireille tulon
jälkeen on  kaa vaan vaikuttavat ja määräyksissä viitatut lakipykälät
muuttuneet  ( esim. metsälaki ). Määräyksissä olevien lakipykälien
oikeellisuus on tar kis tet ta va.

RA - tontit rajoittuvat suoraan M - alueeseen. Tonttien ympärille esi-
te tään käytettäväksi VL- tai VR merkintää.
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
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