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KAAVOITUSKATSAUS 10.6.2020 MRL 7§   
 
Enontekiön kunnassa on vireillä ja voimassa seuraavia eriastei-
sia kaavoja: 
 
 
VOIMASSAOLEVAT KAAVAT 
 
Asemakaavat: 
 
Käkkälöjoen ranta-asemakaava   59,6 ha.  
Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut Käkkälöjoen ranta-
asemakaavan 19.12.1995. Ranta-asemakaava on kokonaisuudessaan 
yksityisten maanomistajien omistuksessa. 
 
Ylikyrön ranta-asemakaava   689 ha  
Ympäristökeskus on vahvistanut Ylikyrön ranta-asemakaavan 
22.5.1997. Ranta-asemakaava on kokonaisuudessaan yksityisten 
maanomistajien omistuksessa. 
 
Hommakankaan ranta-asemakaava:  
Lapin lääninhallitus on vahvistanut kaavan 18.5.1993. Asemakaava 
on kokonaisuudessaan Enontekiön Yhteismetsän omistuksessa. Maan-
omistaja on aloittanut asemakaavan toteutuksen Vuontisrannantien 
osalta. 
 
Muotkajärven ranta-asemakaava: 
Muotkajärven rannalle on vahvistettu v 1992 ranta-asemakaava 
yksityisten omistamille maille. Tonttien tehostettu markkinointi 
on aloitettu. Alueelle rakennetaan kadut, oma vesihuolto ja jä-
tevesien käsittely. 
 
Pikkukosken ranta-asemakaava: 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.5.2007 yksityisten laatiman 
Muoniojoen Pikkukosken ranta-asemakaavan. Kaava on lainvoimai-
nen. 
 
Tarvantojoen ranta-asemakaava: 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tarvantojeon Marjavaaran ranta-
asemakaavan 11.12.2008 §61. Ranta-asemakaava on lainvoimainen. 
 
Salmivaaran ranta-asemakaavan muutos ja laajennus 
Metsähallitus Laatumaan toimesta laadittu Salmivaaran ranta-
asemakaavan muutosta ja laajennus on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 7.5.2009 §44. Ranta-asemakaava on lainvoimainen. Kaavan 
toteutuksesta on sovittu Metsähallituksen ja kunnan välillä. 
 
Hotelli Hetta- Jyppyrän asemakaavan muutos RM kortteli 70 raken-
nuspaikka 2. 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 8.4.2009 
§ 41, Ely-keskus antoi kunnanhallitukselle oikaisukehoituk-
sen 18.5.2009 alueen sm- merkintöjen takia. Kunnanvaltuusto 
käsitteli asian uudelleen ja hyväksyi asemakaavan 29.10.2009 
§ 66.  Tämä päätös on lainvoimainen. 
 
Hetan asemakaavat:  
Hetassa on vahvistettuja asemakaavoja Keskikylällä 6.5.1987 
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39,66 ha ja 5.5.1989 13,55 ha, Luomaanjärvellä 10.7.1989 42,1 ha 
ja Jyppyrällä 14.5.1993 71,17 ha. 
 
Luomaanjärven asemakaavan muutos:  
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.7.2005 § 57 Luomaanjärven ase-
makaavan muutoksen koskien kortteleita 110, 111, 115, 119, 119a 
ja 120. Kaavamuutos on lainvoimainen. 
 
Hotelli Hetta- Jyppyrän asemakaava: 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 13.12.2007 § 68. 
Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi kaavan hyväksymispäätöksen 
tilan RN:o 29:16 alueelle osoitetun moottorikelkkailureitin 
osalta. Muilta osin asemakaava on lainvoimainen.  
 
Kilpisjärven Salmivaaran ranta-asemakaava:  
Ympäristökeskus on vahvistanut Salmivaaran ranta-asemakaavan 
17.3.1997. Ympäristökeskus on vahvistanut myös kaavamuutoksen, 
jolla sallitaan vapaa-ajan asunnon lisäksi enintään 20 m2 eril-
lisen kylmän varaston rakentaminen kaavan mukaisille tonteille. 
 
Kilpisjärven Salmivaaran ranta-asemakaava II vaihe:  
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan ja Metsähallituksen yhteis-
työnä laaditun n 35 ha:n suuruisen Salmivaaran ranta-asemakaavan 
11.7.2003. Kaava on saavuttanut lainvoiman. Metsähallitus on 
myynyt kaikki asemakaavatontit yksityiselle, joka on toteuttanut 
alueen kunnallistekniikan ja tiet.  
 
Kilpisjärven kyläalueen asemakaava:  
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2003 § 67 Salmivaaran alu-
eelle pinta- alaltaan n 110 ha suuruisen asemakaavan. Kaavoitet-
tavalle alueelle tulee uusia ja täydentäviä rakennuspaikkoja 
matkailupalvelurakentamiselle, liikerakentamiselle, vakituisen 
asutuksen rakentamiselle, julkiselle rakentamiselle, luon-
taiselinkeinoja palvelevalle pienteollisuudelle ja vapaa-ajan 
asunnoille. Kaavassa on vapaana 3 kpl RM tontteja ja matkailuho-
tellin lisärakennusoikeus on kokonaan käyttämättä. Muilta osin 
kaava on toteutunut. 
 
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan muutos I:  
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2005 § 80 Kilpisjärven kylä-
alueen asemakaavan muutoksen joka koskee kortteleita 5, 6, 15, 
21, 22, 24 ja 25 sekä niihin liittyviä tori-, puisto-, katu-, 
liikenne- ja muita yleisiä alueita. Asemakaavan muutos on tullut 
lainvoimaiseksi. 
 
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan laajennus lentosatama-
alueelle:  
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 5.6.2006 § 124. Kaava 
on lainvoimainen. 
 
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan muutos II: 
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan muutosehdotus on pidetty MRA 
27§:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 3.6.-3.7.2009. 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen 20.5.2011. 
Kaava on voimassa kuulutuksella 17.08.2011. 
 
Hetan Kyläalueen asemakaavan muutos:  
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen 20.5.2011. 
Kaava on voimassa kuulutuksella 17.08.2011. 



3 
 
 
 
 
Muotkajärven Sirkanmaan ranta-asemakaava: 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Muotkajärven Sirkanmaan ranta-
asemakaavaehdotuksen 20.5.2011. 
Kaava on voimassa kuulutuksella 17.08.2011. 
 
 
Yleiskaavat: 
 
Kunnanvaltuuston hyväksymiä oikeusvaikutuksettomia yleiskaavoja 
on Kilpisjärvellä 5.10.1993 § 82, Karesuvannossa 17.9.1987 § 59, 
Hetassa 27.12.1988 § 116 ja Ylikyrössä 19.12.1984 § 86. 
 
Kirkonkylän ympäristön yleiskaava: 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 27.10.2003 § 53. Rovaniemen 
Hallinto Oikeus on kumonnut kunnanvaltuuston päätöksen. Kaava ei 
ole saavuttanut lainvoimaa. Kaavaehdotus on valmisteltu uudel-
leen ja sen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.4.2007 § 21. Kaava 
on MRL §:n 201 mukaisesti kunnanhallituksen päätöksellä 
25.6.2007 § 156 määrätty voimaan muilta kun valituksenalaisilta 
osin. KHO 27.1.2010 antaman päätöksen mukaan on kaava lainvoi-
mainen lukuun ottamatta niitä latureittejä jotka eivät sisälly 
27.9.2006 pidetyn ulkoilulain mukaiseen reittitoimitukseen sekä 
moottorikelkkailureittien osalta hallinto-oikeuden päätöksen 
liitteenä olevasta kartan otteesta ilmi käyviltä osin. 
 
Palstoitussuunnitelmia: 
Palojoensuussa ja Peltovuomassa on kunnan mailla tehty palstoi-
tussuunnitelmia. Palstoitussuunnitelmilla on osoitettu rakennus-
paikkoja kyliin mahdollisesti halukkaille rakentajille. Käyttö 
on ollut hyvin vähäistä.  
 
 
 
VIREILLÄOLEVAT KAAVAT 
 
Pohjois-Kipisjärven asemakaava: 
Vireillä, luonnos nähtäville vuoden 2020 aikana. 
 
Kilpisjärven alueen osayleiskaava: 
Vireillä, luonnos nähtäville vuoden 2020 aikana. 
 
 
Tuulivoimakaava on edelleen keskeneräinen ja sitä viedään eteen-
päin resurssien mukaisesti.  
 
 
Karesuvannon kyläalueen asemakaava: 
Kunnanvaltuusto on 24.6.2009 §52 päättänyt käynnistää asemakaa-
van laatimisen Karesuvannossa. Pohjakartan laatiminen on kilpai-
lutettu. Kartoitustyö on tehty kesällä 2012. Kaavakonsultin va-
lintaa ei ole vielä tehty. Vireilletulo on kuulutettu edellisen 
kaavoituskatsauksen yhteydessä. 
 
 
 
 



4 
 
VOIMAAN TULLEET KAAVAMUUTOKSET 
 
 
Kilpisjärven asemakaava-alueella kaavamuutoksia kortteleissa: 
 

- Kortteli 25 RM, kaavamerkinnäksi AP 
- Kortteli AO16, rakennuspaikan jakaminen kahdeksi erillisek-

si rakennuspaikaksi (tontiksi) 
 
Hommakankaan asemakaava-alueella kaavamuutoksia kortteleissa 3 
ja 4 
 

- Kortteli 3 AR, kaavamerkinnäksi RA 
- Kortteli 4, rakennuspaikkojen muuttaminen 

 
 
 
 
 
 
VIREILLÄ OLEVAT KAAVAMUUTOKSET 
 
Kilpisjärven asemakaava-alueella kaavamuutoksia kortteleissa. 

- Kortteli 10 RM, korttelin ja rakennusoikeuden suurentami-
nen. 

 
Hommakankaan asemakaava-alueella pieniä kaavamuutoksia korttelin 
3 sekä korttelin 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalla 

- 30.8.2019 §182 kunnanhallituksen vahvistamassa muutoksessa 
jäi huomioimatta alkuperäisen, 18.5.1993 Lapin lääninhalli-
tuksen vahvistamassa Hommakankaan asemakaavassa, kaava-
selostuksen osoittama varastorakennuksen rakennusoikeus jo-
ka on ollut puolet loma-asuinrakennuksen rakennusoikeudes-
ta. 

 
 
 
VIREILLE TULEVIA MAHDOLLISIA KAAVAMUUTOKSIA: 
 
Kilpisjärven asemakaava-alueella kaavamuutoksia kortteleissa: 

- Kortteli 5 RM, korttelin sisäinen rakennuspaikkojen jakami-
nen. 
 

 
Kaikki kaava-asiakirjat ovat kunnanvirastossa teknisessä toimis-
tossa, jossa niihin voi halutessa tutustua tai www.enontekio.fi 
. 
  
Enontekiön kunnan kaavoitusasioista vastaa kehitysjohtaja Hannu 
Autto 0400-132798, hannu.autto@enontekio.fi ja maankäyttöinsi-
nööri etunimi sukunimi, xx.xx.xxxx alkaen. 
 

http://www.enontekio.fi/
mailto:hannu.autto@enontekio.fi
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