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1.              PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
      Kaavan laatija: 
�       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

Kaavan vireilletulo: 

�       Asemakaavan muutos tulee vireille 09.05.2019. 

�      Asemakaava luonnos asetetaan osallisten mielipiteiden kuulemiseksi  
   MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 9.5. – 23.5. 2019   
   Yhtään mielipidettä kaavaluonnoksesta ei esitetty. 
    Kaavan muutosehdotus asetetaan MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti    
    nähtäville 27. 6. - 28.7.2019 väliseksi ajaksi.  

    

Kaavoitettava alue 

Asemakaavan muutos koskee alla olevan kaavaotteen mukaista rivitalojen korttelia 3 
sekä loma-asuntojen korttelin 4 rakennuspaikkoja 1,2,3 ja 5 Ylikyrön Hommakankaan 
asemakaava-alueella. 
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     2.  LÄHTÖKOHDAT 

     2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

     2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Muutettava alue on hiekkapohjaista harvaa mäntymetsää. Voimassa olevassa 
Hommakankaan asemakaavassa on loma-asutuksen keskelle osoitettu yksi pysyvään 
asumiseen tarkoitettu rivitalojen (AR) kortteli, kortteli 3. Alueella ei ole tarvetta pysyvään 
asumiseen eikä loma-asutuksen keskelle sijoittuvana kortteli hyvin soveltuisikaan pysyvään 
asumiseen. 
Hommakankaan voimassaolevassa asemakaavassa rakennusoikeudet on osoitettu 
rakentajien nykyiset tarpeet huomioon ottaen liian alhaisiksi. Korttelin 4 rakentamattomana 
olevien rakennuspaikkojen 1, 2, 3 ja 5 rakennusoikeutta korotetaan tällä kaavan 
muutoksella. 
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 2.1.2 Suunnittelutilanne 
 
2.1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 päivänä joulukuuta 
2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018.  
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 

 
- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.   
 
Alueiden käytön suunnittelulla tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutumista. 
 
 
2.1.2.2 Maakuntakaava 
Enontekiö kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Alla ote maakuntakaavasta. 

 
Maakuntakaava ei ole voimassa asemakaavan alueella eikä maakuntakaavassa ole osoitettu  
sellaista tavoitetta, joka olisi ohjeena Hommakankaan korttelin 1 käyttötarkoituksen muutokselle.       
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2.1.2.3 Yleiskaava 

 
Ylikyrön alueelle on 1980 luvulla laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava. Alueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.           

 
 

2.1.2.4 Asemakaava 
 
Hommakankaan asemakaavassa on loma-asutuksen keskelle osoitettu yksi pysyvään 
asumiseen tarkoitettu rivitalojen (AR) kortteli, kortteli 3. Alueella ei ole tarvetta pysyvään 
asumiseen eikä loma-asutuksen keskelle sijoittuvana kortteli hyvin soveltuisikaan pysyvään 
asumiseen. 
Hommakankaan voimassaolevassa asemakaavassa rakennusoikeudet on osoitettu 
rakentajien nykyiset tarpeet huomioon ottaen liian alhaisiksi. Korttelin 4 rakentamattomana 
olevien rakennuspaikkojen 1, 2, 3 ja 5 rakennusoikeutta korotetaan tällä kaavan muutoksella. 
 

 
Ote Ylikyrön kaavayhdistelmästä.  
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3.         ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITE 
Enontekiön yhteismetsän tavoitteena on tehostaa vuosikymmeniä voimassa olleen 
Hommakankaan asemakaavan toteuttamista. Asemakaava ei kaikilta osin täytä 
tämänhetkistä tarvetta rakentamisen ohjaamisessa alueella.  
Yhteismetsän tavoitteen mukaisesti tällä asemakaavan muutoksella on tavoitteena 
muuttaa alueella tarpeettomaksi osoittautunut rivitalojen rakentamiseen osoitettu kortteli 3 
loma-asuntojen rakennuspaikoiksi. Rakennusoikeus on tavoitteena osoittaa nykyisen 
kysynnän muakisena. Muutoksen yhetydessä on tavoitteena osoittaa viereisen kortytelin 
4 rakentamattomina oleville rakennuspaikoile nykyyistä kysyntää vastaava rakennus- 
paikkakohtainen rakennusoikeus. 
Muutettavan alueen kokonaisrakennusoikeus pysyy smana kuin voimassa olevassa 
asemakaavassa on. 
 
4.  ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

 
4.1 Asemakaavan muutos ja sen perustelu 
Asemakaavan muutoksella kortteli 3 muutetaan loma-asuntojen korttelialueeksi. Kortteliin 
osoitetaan viisi rakennuspaikka, jokaiselle rakennusoikeutta 150 k-m2. 
Muutoksen perusteluna on se, että alueelle ei tarvita asuntoja pysyvään asumiseen eikä paikka 
loma-asutuksen keskellä olisi sopivakaan pysyvään asumiseen. 
 
Korttelin 4 rakennuspaikoilla 1, 2 ja 3 rakennusoikeus korotetaan 100 k-2:ksi / rakennuspaikka. 
Voimassaolevan asemakaavan muakisen rakennusoikeus ei riittä nykyaikasten loma-asuntojen 
rakentamiseen. Kun muutettavan alueen kokonaisrakennusoikeus halutaan pitää 
muuttumattomana, korttelin 4 rakennuspaikalle 5 osoitetaan 90 k-m2 rakennusoikeutta. 

 
Asemakaavan muutoksen luonnos 14.2.2019 
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4.3  Asemakaavan muutoksen vaikutukset 

Asemakaavan muutoksella edistetään asemakaavan toteutumista, siten valtakunnallista 
alueidenkäyttötavoitetta olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäytöstä. 
 
Kaavan muutoksella ei osoiteta uutta korttelialuetta, pelkästään muutoksia korttelien sisällä. 
Muutettavan alueen kokonaisrakennusoikeus pysyy muuttumattomana. Muutoksella ei siten ole 
vaikutuksia alueen luonnontilaan. Yhdyskuntateknisen huollon rakenteet, kadut ja vesihuollon 
runkolinjat ovat alueella valmiina. 
 

 
         4.4 Asemakaavan toteuttaminen 

 
Asemakaavan muutoksen yhtenä tavoitteena on ollut muuttaa kaavaa niin, että kaava voi 
toteutua. 
Kaavan muutoksen jälkeen korttelien toivotaan rakentuvan muutamassa vuodessa. 
 
  
Rovaniemi 24.06.2019 
 
 
 
Tapani Honkanen 
maanmitt.tekn. YKS 282  
 
 
 


