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1. Perus- ja tunnistetiedot 

Kaavan laatija: 
Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 
Kaavan laatija Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282. 
tapani.honkanen@seitap.inet.fi , 0400-391468 
Yhteystiedot Enontekiön kunnassa: 
Enontekiön kunta 
Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen 
kai.takkunen@enontekio.fi p. 040-571 6537 

 
Kaavan vireilletulo: 
Asemakaavan vireilletulo 27.10.2020. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 27.10.2020 alkaen nähtävänä Enontekiön 
kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla www.enontekio.fi. 
Kaavoituksen vaiheet: 
Asemakaavan muutoksen luonnos asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti osallisten mielipiteen 
kuulemista varten nähtäville 27.10. – 26.11.2020. 
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävillä olon aikana kirjallisen 
osoitteeseen Enontekiön kunta, Kehittäminen ja elinvoima, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. 

 
Kaavoitettavan alueen sijainti 

mailto:tapani.honkanen@seitap.inet.fi
mailto:kai.takkunen@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Lähtökohtatilanne 
2.1 Suunnittelutilanne 

 
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Tällä hetkellä voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 

 
- Luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä edistetään 
- Terveellinen ja turvallinen ympäristö 
- Alueidenkäytöllä luodaan mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle 

 
Alueiden käytön suunnittelulla tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutumista. 

 
 

2.1.2 Maakuntakaava 
 

Kilpisjärven asemakaava-alue on Tunturilapin maakuntakaavassa osoitettu at-alueeksi. 
Maakuntakaavassa ei ole sellaisia suunnittelu- tai muita määräyksiä jotka tulisi ottaa huomioon 
pienialaisia asemakaavanmuutoksia laadittaessa. 

 

Ote Tunturilapin maakuntakaavasta. 
 

2.1.3 Yleiskaava 
Kilpisjärven kylän alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. 
Kilpisjärven kyläalueen yleiskaava on luonnosvaiheessa. Yleiskaavaluonnos ei käsittele 
aikaisemmin asemakaavoitettua aluetta. 

 
 

2.1.4 Asemakaava 
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Korttelin 5 muutettava asemakaava. Kaavan muutos koskee korttelin 5 rakennuspaikkaa 4, joka 
on matkailupalvelujen korttelialuetta. 

 
2.2 Luonnon olosuhteet ja rakennettu ympäristö 

 
Muutettava korttelin 5 rakennuspaikka 4 on lähes kokonaan rakennettu. 
Alueella ei ole maisemassa erottuvia maastokohtia eikä alueella ole tiedossa olevia erityisiä 
luontoarvoja eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Korttelin 5 rakennuspaikka 4:n rakennuskanta on nähtävissä alla olevasta ilmakuvasta. Korttelin 
rakennuskanta on uutta. 
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3. Asemakaavan muutoksen tavoite 

 
Korttelin 5 rakennuspaikalle 4 on rakennettu viisi erillistä rakennusta. maanomistajan tavoitteena 
on jakaa kortteli kuudeksi rakennuspaikaksi. Korttelin sisäinen liikenne osoitetaan ajouhteyksinä 
korttelialueeseen. Uusia katuja kaavan muutoksella ei ole tavoitteena muodostaa. 

 
4. Asemakaavan muutoksen kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksen luonnos on valmisteltu tavoitteen mukaisesti. Luonnoksella korttelin 5 
rakennuspaikan 4 pinta-ala, korttelialueen rajat, rakennusoikeus ja kerrosluku säilytetään 
muuttumattomana. Muutoksella entinen rakennuspaikasta 4 osoitetaan muodostuvaksi kuusi 
rakennuspaikkaa. Uusille rakennuspaikoille 4 -8 rakennusoikeudeksi osoitetaan 150 k-m2 ja 
rakennuspaikalle 9 rakennusoikeus 250 k-m2. Kokonaisrakennusoikeus pysyy muuttumattomana 
1000 k-m2:nä. 

 
 

Lähtökohtatilanne ilmakuvalla 
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5. Asemakaavan muutoksen arviointi 

 
Kaavan ja muutoksella ei merkittävästi muuteta Kilpisjärven olevaa tai tulevaa rakennettua 
ympäristöä eikä maisemakuvaa. Korttelin 5 rakennuspaikasta 4 muodostuvat rakennuspaikat ovat 
edelleen matkailupalvelukäytössä olevia majoitusrakennuksia, vaikka jokaisella rakennuksella ja 
tällä kaavan muutoksella muodostuvalla ohjeellisella rakennuspaikalla on eri omistaja. 

 
Asemakaavan muutos edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteita kun jakamalla kortteli 
maanomistuksen mukaan, luodaan edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen muutettavalla 
korttelin osalla. Muutoksella korttelin 5 entisen rakennuspaikan 4 käyttämätön rakennusoikeus 
voidaan toteuttaa asemakaavan mukaisena. 
Muutoksella tehostetaan olemassa olevan yhdyskuntatekniikan hyväksikäyttöä, tuetaan 
rakentamista olemassa olevan rakenteen yhteyteen. 

 
 

6. Kaavan muutoksen toteuttaminen 
 

Kilpisjärven asemakaavan korttelin 5 muodostuvien rakennuspaikkojen 4 -9 toteuttaminen tällä 
asemakaavan muutoksella osoitettavan mukaisesti on tavoitteena käynnistää kesällä 2021. 

 
 
 

Rovaniemi 29.9.2020 
 
 

Tapani Honkanen 
maanmitt.tekn. YKS 282 
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