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 1.  Perus- ja tunnistetiedot  

Kaavan laatija:  
Enontekiön kunta  
Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen kai.takkunen@enontekio.fi 
p. 040-571 6537  

  
Kaavan vireilletulo:  
Asemakaavan vireilletulo xx.x.2021.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on xx.x.2021 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 xx.x. – xx.x.2021.  
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävillä olon aikana kirjallisen osoitteeseen 
Enontekiön kunta, Kehittäminen ja elinvoima, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.  

  
 

http://www.enontekio.fi/
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Kaavoitettavan alueen sijainti 
 

 
  

  
 

Lähtökohtatilanne  
2.1 Suunnittelutilanne  

  
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

  
Tällä hetkellä voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, joita ovat:  

  
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Tehokas liikennejärjestelmä  
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

  
Alueiden käytön suunnittelulla tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutumista.  
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2.1.2 Maakuntakaava  

  
Kilpisjärvellä on voimassa 16.5.2012 lainvoiman saanut Tunturi-Lapin maakuntakaava. 
Suunnittelualueelle on osoitettu keskustatoimintojen alueen ja keskuskylän kohdemerkintä c/at. 
Alue on osoitettu myös Saanan maisemanähtävyysalueeksi ma 5970. 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.  
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2.1.4 Asemakaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa 20.5.2011 hyväksytty Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan 
muutos. 
 

 
 
 Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4 ja 46, jotka ovat matkailupalvelujen korttelialuetta.  

  
2.2 Luonnon olosuhteet ja rakennettu ympäristö  

  
Muutettavassa korttelissa 4 on rakennettu tontit 1 ja 2. Korttelin 4 muut tontit ja kortteli 46 ovat 
rakentamatonta aluetta.  
Korttelissa 46 ja korttelin 4 rakennuspaikalla 5 on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää 
aluetta; alueella on kulutuskestävyydeltään erityisen herkkää kivikkometsää, muita erityisiä 
luontoarvoja kaavamuutosalueella ei ole. Korttelialueelle osuu kuitenkin niin pieni osa 
kivikkometsästä, että alueen rakentaminen ei merkittävästi heikennä luonnon monimuotoisuutta. 
Korttelin 4 rakennuspaikalla 2, omakotitalon pihapiirissä on kiinteä muinaisjäännös, se on merkitty 
punaisena pisteenä oheiseen ilmakuvaan. 
Kaavamuutosalueen rakennuskanta on nähtävissä alla olevasta ilmakuvasta. Korttelin 
rakennuskanta on uutta. 
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3. Asemakaavan muutoksen tavoite  

  
Kaavamuutosalue on nykyisessä asemakaavassa pääasiassa matkailupalvelujen korttelialuetta 
(RM), alueelle tähän mennessä rakentuneet kaksi tonttia ovat kuitenkin asumiskäytössä. 
Rakennuspaikkoja alueella on tällä hetkellä kuusi ja niillä on rakennusoikeutta yhteensä 3900 k-m².  
 
Kilpisjärvellä on pulaa omakotitonteista, matkailupalvelujen tontteja sen sijaan on tarjolla runsaasti. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta 
korttelissa 4 ja osoittaa Kilpisjärvelle uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja. Uusia katuja kaavan 
muutoksella ei ole tarpeen muodostaa.  

  
4. Asemakaavan muutoksen kuvaus  

  
Asemakaavan muutoksen luonnos on valmisteltu tavoitteen mukaisesti. Muutoksella 
suunnittelualueella olevat matkailupalvelujen korttelialueet muutetaan asuinrakennusten 
korttelialueiksi. Korttelialueiden rajat pysyvät ennallaan lukuunottamatta korttelia 4, joka jaetaan 
pienellä puistokaistaleella kahdeksi erilliseksi kortteliksi. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu 0,774 ha uutta erillispientalojen korttelialuetta (AO), 
josta muodostuu viisi rakennuspaikkaa. Omakotitalotonttien rakennusoikeudeksi osoitetaan 200 - 
250 k-m² ja tontin keskikooksi muodostuu n.1550 m². 
 
Rakennettujen tonttien osalta (kortteli 4, rakennuspaikat 1 ja 2) käyttötarkoitukset muutetaan 
toteutuneen mukaisiksi ja rakennuspaikalla 2 sijaitseva muinaisjäännös merkitään kaavakartalle. 
Kaavamuutoksella muodostuu 4435 m² uutta asuinpientalojen korttelialuetta, jonne voidaan 
rakentaa pienyritystiloja (APT) ja 4059 m² uutta asuinpientalojen korttelialuetta (AP). 
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Molempiin käyttötarkoituksiin muodostuu yksi rakennuspaikka, joille osoitetaan rakennusoikeutta 
600 k-m² kummallekin. 
 
Asemakaavan muutoksessa on retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) 0,07 ha. Kaavamuutoksella VR-
alueen pinta-ala kasvaa 200 m². Katualuetta kaavan muutoksessa on 0,07 ha, joka on 
kokonaisuudessaan myös vanhan kaavan mukaan katualuetta. 
 
Kokonaisrakennusoikeus alueella vähenee 1550 k-m² nykyiseen kaavaan verrattuna ollen 
kaavaluonnoksessa 2350 k-m². Kaavaluonnoksen viisi rakentamatonta AO -tonttia sijaitsevat 
Enontekiön kunnan omistamallla maalla, rakennetut AP ja APT -tontit puolestaan ovat yksityisten 
omistuksessa. Kaavamuutosalueella jätetään voimaan Kilpisjärven kyläalueen asemakaavassa 
käytössä olevat kaavamääräykset, joilla rakentamista ohjataan maisemaan sopivaksi. 
 

 
Kaavakartta 

  
5. Asemakaavan muutoksen arviointi  

  
Kaavamuutoksella ei merkittävästi muuteta Kilpisjärven olevaa tai tulevaa rakennettua ympäristöä 
eikä maisemakuvaa. Rakentaminen kaavamuutoksella muodostuville rakennuspaikoille on 
edellisen kaavan matkailupalvelukäyttöön tarkoitettuihin tontteihin verrattuna pienimuotoisempaa ja 
alueen kokonaisrakennusoikeus vähenee selvästi.  
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Asemakaavan muutos edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, kun Kilpisjärven 
kyläkeskuksen palvelujen tuntumaan ja olemassa olevan asutuksen välittömään läheisyyteen 
osoitetaan uusia rakennuspaikkoja. Kaavamuutosalueella on katuverkko ja vesihuolto valmiina. 
 
Muutoksella tehostetaan olemassa olevan yhdyskuntatekniikan hyväksikäyttöä ja tuetaan 
rakentamista olemassa olevan rakenteen yhteyteen.  

  
  

6. Kaavan muutoksen toteuttaminen  
  

Kilpisjärven asemakaavan korttelien 46 ja 56 muodostuvien rakennuspaikkojen toteuttaminen tällä 
asemakaavan muutoksella osoitettavan mukaisesti on tavoitteena käynnistää kesällä 2021.  

  
  
  

Enontekiö 8.1.2021  
  
  

Kai Takkunen  
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