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VASTINE KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA TEHTYIHIN MUISTUTUKSIIN 
JA LAUSUNTOON 
 
Asemakaava muutosehdotus pidettiin MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 27.6. – 28.7.2019. 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin myös lausunto Lapin ELY-keskukselta.  
Kaavaehdotukseen jätettiin kaksi muistutusta ja Lapin ELY-keskus antoi siitä lausunnon. 
 
1. Lapin ELY-keskuksen lausunto 

 
Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa: 
Kaavamerkinnöissä on ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti, mutta kaavakartoilla merkintää ei ole. Näin ollen 
kulkuyhteys uuden KL-kortteliin, joka rajautuu VL-alueisiin, AO-kortteliin sekä yleiseen tiehen, osalta jää 
epäselväksi. 
Muuten ELY-keskuksella ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa liikenteen, tulvakorkeuksien tai 
luonnonympäristön osalta. 
 
Vastine: 
Kaavaehdotuksessa on merkintä liittymän likimääräinen sijainti, mutta merkintä on valitettavasti niin ohuella viivalla, 
että sitä on vaikea havaita pohjakarttamerkintöjen seasta. Merkintä vahvistetaan aikanaan hyväksyttäväksi 
tulevaan kaavakarttaan. 

2. Sirpa Karjalaisen muistutus korttelin 16 rakennuspaikan 11 osalta 
Sirpa Karjalainen toteaa, että muutosehdotukseen sisältyy korttelin 16 rakennuspaikan 11 muutos, kuten 
kaupanteon yhteydessä 2006 on sovittu. Kaavaehdotuksesta näyttää puuttuvan uuden rakennuspaikan liittymä. 
Sirpa Karjalainen huomauttaa lisäksi, että hänelle ei ole toimitettu kirjeellä tietoa kaavan nähtävillä olosta. 
 
Vastine: 
Rakennuspaikkojen liittyminen rakennuskaavatiehen osoitetaan katusuunnitelmassa ja toteutetaan 
rakentamisvaiheessa. Kaavaan liittymiä rakennuskaavatiehen ei merkitä. 
Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeellä ulkopaikkakuntalaisille 
maanomistajille, kuntalaisten oletetaan seuraavan kunnan kuulutuksia. 

 
3. Sirpa Karjalaisen ja muiden Tsahkalluoktan asukkaiden muistutus 
Sirpa karjalainen ja muut Tsahkalluoktan asukkaat kaipaavat esittelyä koulun rakennuspaikasta erotetun 
liikerakennuspaikan osalta. Muistuttajat huomauttavat, että kesäloma-aikana olleen nähtävillä olon aikana eivät ole 
tavoittaneet kunnan virkamiehiä eivätkä kaavan laatijaa. Muistuttajat kaipaavat lisäselvityksiä kaavan muutoksesta 
tältä osin. Muistuttajat esittävät jatkoaikaa kaavan nähtävillä oloon. 
 
Vastine: 
Kilpisjärven koulun rakennuspaikkaa koskeva asemakaavan muutos on merkittävä alueen asukkaille. Kaavan 
muutoksesta on syytä järjestää esittelytilaisuus paikan päällä. Sellainen on sovittu järjestettäväksi 28.8. klo. 17.00 
järjestettävän Kilpisjärven yleiskaavan ja Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoituksen esittelytilaisuuden yhteydessä. 
Jos silloin todetaan tarpeelliseksi, Kilpisjärven asemakaavan muutos korttelin 16 koulutontin osalta voidaan asettaa 
uudelleen julkisesti nähtäville. 
 
Yhteenveto: 
Lausunto ja muistutukset huomioon ottaen Kilpisjärven asemakaavan muutos voitaneen hyväksyä kortteli 16 
rakennuspaikan 11 ja korttelin 25 muutosten osalta ja jättää hyväksymättä korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulu) ja 
rakennuspaikan 13 (uusi liiketontti) osalta.  
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