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Johdanto
Tämän suunnittelutyön tarkoituksena on ollut laatia kaksi tulevaisuusskenaariota Hetan
kylälle. Työ on osa Hetan kyläkeskuksen kehittämistyötä.

Suunnittelutyön tavoitteena on ollut muodostaa selkeä tulevaisuudenkuva Hetan
kyläkuvan kehittämisestä ja siihen tukeutuvista toimenpiteistä, jotka vahvistavat alueen
viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta asukkaiden, yrittäjien ja matkailijoiden näkökulmasta.
Tavoitteena on kehittää Hetan kylästä luonnonmukainen kyläkeskus.

Suunnittelutyö jakaantui kolmeen vaiheeseen; ideointivaihe, skenaarioiden
muodostaminen ja skenaarioiden visuaalinen havainnollistaminen. Ideointivaihe
toteutettiin osallistavana työpajana ja sekä erikseen toteutettuina haastatteluina.
Työpajassa ja haastatteluissa esille nousseiden ajatusten ja ideoiden tukeutuen
muodostettiin raamit alueen vaihtoehtojen muodostamiselle. Tämän jälkeen laadittiin
kaksi alustavaa skenaariovaihtoehtoa, joissa tutkittiin alueen mahdollista rakennetta ja eri
toimintojen sijoittumista suunnittelualueelle. Vaihtoehdoissa kiinnitettiin erityistä
huomiota nykyisen seurakuntatalon alueeseen, keskustassa olevan kerrostalon ja
vanhojen koulurakennusten alueeseen sekä ranta‐alueiden toiminnallisuuden
kehittämiseen.

Esitettyjen skenaariovaihtoehtojen pohjalta jatkettiin hyväksyttyjen skenaarioiden
visuaaliseen ilmeen havainnollistamiseen, tarkentamalla skenaarioiden yleissuunnitelmia
sekä laatimalla niitä havainnollistavat visualisoinnit sekä videoajon vaihtoehdoista.
Muodostetuissa tulevaisuusskenaarioissa on huomioitu prosessin aikana syntyneet ja
esiin nousseet tarpeet ja tavoitteet Hetan kylän kehittämiselle. Yleissuunnitelmien,
havainnekuvien ja videoajojen tueksi tehtiin myös asemakaavallinen tarkastelu, jossa
tarkasteltiin alueen kehittämisen kannalta kriittisiä asemakaavoitukseen liittyviä
toimenpidesuosituksia.
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Nykytilanne ja lähtökohdat
Suunnittelualue sijaitsee Enontekijöiden kuntakeskuksessa Hetan kylässä.

Suunnittelualue kattaa Ounastien varrella kirkolta kunnantalolle välisen alueen käsittäen
pohjoispuolella Ounastiehen rajoittuvat kiinteistöt ja eteläpuolella koko alueen
Ounastieltä Ounasjärven rantaan asti.

Suunnittelualueella on voimassa 2011 hyväksytty asemakaava (kv 20.5.2011, § 15).
Suunnittelualueella sijaitsee julkisia palvelujen rakennuksia kuten kirkko, seurakuntatalo,
koulukeskus, palvelukeskus Luppo, terveysasema ja kunnantalo sekä Ounastien varrella
olevia erilaisia liiketiloja kuten K‐market Rantakokko ja hotelli Jussan Tupa. Rannassa
sijaitsee yksityisten asuinrakennusten lisäksi satama‐alue siihen liittyvien
huoltorakennuksineen.

Hetan kylä on nykyisellään nauhamainen kylärakenne, jonka hallitsevat elementit ovat 
kirkko ja kunnantalo. Hetan ominaispiirteitä ja tunnistettavia arvoja ovat luonto, järvi ja 
tunturit.

Tavoitteet ja kehittämisen painopisteet

Tulevaisuuden kehittämisen painopistealueita Hetan kylässä:

1. Nykyisen seurakuntatalon alue/ hyvinvointikeskus ”Luppo”
2. Vanhojen koulurakennusten alue
3. Keskustassa olevan 70‐rakennetun kerrostalo
4. Luontokeskus (Jyppyrä‐Paljasselän alue). Alue ei kuulu suunnittelualueeseen, mutta

huomioitava kyläkeskuksen kehittämissuunnitelmassa.

1

2

3
4



Ideointivaihe
Suunnittelutyön ideointivaihe toteutettiin osallistavana työpajana sekä erillisinä
haastatteluina, jossa esille nousseiden ajatusten ja ideoiden tukeutuen muodostettiin
raamit alueen vaihtoehtojen muodostamiselle.

Työpajassa keskusteltiin alueen rakenteesta ja toimintojen sijoittumisesta,
arkkitehtuurista, viheralueista ja liikkumisesta. Sekä työpajassa että haastatteluissa
korostuivat paikallisuuden huomioiminen ja alueen identiteetin tunnistaminen.

Materiaalina puu ja mittakaavaltaan sopusuhtainen rakentaminen koettiin edustavan
paikan henkeä. Suunnittelualueelle rannan läheisyyteen asemakaavassa mahdollistavaa
hotellirakentamisen ja liikekeskuksen rakentamisen määrää pidettiin osittain liian suurena
ja alueiden kehittämistä pidettiin tärkeänä. Myös näkymiä koko alueelta Ounasjärvelle ja
Ounastunturille päin pidettiin tärkeinä asioina.

Työpajoissa, kehittämisehdotuksissa ja haastatteluissa esiin nousseita kehittämisen
tarpeita:

1. Kyläkuvan yhtenäinen ilme ja tunnistettavuus
2. Hyvinvointikeskuksen sijoittuminen ja pysäköinnin järjestelyt
3. Vanhojen koulurakennusten alueen kehittäminen
4. Satama‐alueen toiminnallisuuden kehittäminen ja mahdollinen uimaranta
5. Nykyisen jätepisteen sijoittuminen ja sen kyläkuvaan vaikuttavien tekijöiden

parantaminen
6. Kerrostalon kyläkuvalliset vaikutukset.
7. Koulun alueen toimintojen sijoittuminen lämpövoimalan ja pysäköinnin suhteen.
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Skenaarioiden muodostaminen
Ideointivaiheen jälkeen laadittiin kaksi vaihtoehtoista skenaarioluonnosta (A ja B), joissa
tutkittiin alueen mahdollista rakennetta, liikennejärjestelyjä, viheralueita ja eri
toimintojen sijoittumista suunnittelualueelle. Vaihtoehdoissa kiinnitettiin erityistä
huomiota nykyisen seurakuntatalon alueeseen, vanhojen koulurakennusten ympäristön ja
ranta‐alueiden saavutettavuuteen, toiminnallisuuden kehittämiseen sekä kyläraitin
ilmeen vahvistamiseen.

Keskeiset lähtökohdat skenaarioille

1

Skenaario A

1. Uusi hyvinvointikeskus, johon tilat 
seurakunnalle ja Luppokodille

2. Kerrostalon yleisilmeen kohennus
3. Uusi kauppa ja uutta liiketilaa sekä 

torialue kaavan mukaiselle alueelle
4. Satama‐alueen kehittäminen

Skenaario B

1. Uusi hyvinvointikeskus, johon tilat 
seurakunnalle, Luppokodille, 
terveyskeskukselle sekä 
kokoustiloja 

2. Uusi kerrostalo
3. Uusi kauppa, uutta liiketilaa, 

torialueen sijainti keskeinen sekä 
kylmäaseman sijoittaminen alueelle

4. Satama‐alueen kehittäminen
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lounaasta kaakosta

pienennös suunnitelmakartasta

Skenaario A
Skenaariovaihtoehto A:n keskeiset ominaisuudet ovat:

• Luppokodin purkamisen ja toiminnan siirtäminen vanhan
seurakuntatalon paikalle rakentuvan uuden hyvinvointikeskukseen,
johon on osoitettu tiloja palvelutalolle 1200 k‐m² ja uudelle
seurakuntatalolle 300 k‐m².

• Uutta liikerakentamista (esim. hyvinvointipalveluja) 500 k‐m²
purettavan luppokodin paikalle.

• Terveysaseman ulkoasun kohentaminen
• Vanhan käytöstä poistuneen koulun purkaminen ja tilalle torialue ja

sitä reunustavat uusi kauppa 1600 k‐m² ja uusi liikerakennus 450 k‐m².
• Uuden torialueen toiminnallisuuden kehittäminen.
• Ounastien pohjoispuolella olevan vanhan kerrostalon kohentaminen.
• Ranta‐alueen saavutettavuuden parantaminen suunnittelualueen

sisäisiä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehittämällä.
• Satama‐alueen ympäristö: parannetaan alueen viihtyisyyttä ja

toiminnallisuutta sekä luodaan tiloja erilaisille tapahtumille
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Skenaario A

Torin ympäristö

Purettavan koulun paikalle Ounastien varteen sijoittuu kaksi
liikerakennusta. Päivittäistavarakauppa sijoittuu niistä suurempaan.
Pienempään liikerakennukseen on mahdollista sijoitta pieniä
erikoiskauppoja ja liiketiloja.

Liikerakennukset rajaavat Ounastien varteen sijoittuvaa torialuetta, joka
jatkuu tien toiselle puolelle. Tien kiveyksellä tiealue erottuu muusta
liikenneympäristössä ja vähentää ajonopeuksia.

Pääosa pysäköintipaikoista sijoittuu rakennusten eteläpuolelle.
Pysäköintipaikan yhteyteen sijoittuu myös jätteiden kierrätyspiste.

Ounastien pohjoispuolella sijaitsevan kaksikerroksinen kerrostalo korjataan
ja sen istuvuutta kyläkuvaan parannetaan harjakatolla sekä puisilla parveke‐
elementeillä.
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Skenaario A

Hyvinvointikeskus

Vaihtoehdossa A uusi hyvinvointikeskus käsittää uuden Luppokodin ja
seurakuntatalon, jotka rakennetaan purettavan seurakuntatalon paikalle
Ounastien ja pappilan väliselle alueelle.

Yhteinen aulatila yhdistää rakennukset toisiinsa. Rakennusten
sisääntuloaukio sijoituu rakennusten koilliskulmaan lähelle Ounastietä,
jolloin rakennus on helposti saavutettavissa. Aulatila jatkuu rakennuksen
läpi pienelle sisäpihalle. Aulatilassa voi toimia myös kaikkia palveleva
kahvila, joka kesäksi avautuu sisäpihalle. Aulassa voidaan järjestää myös
pienimuotoisia tapahtumia ja näyttelyitä.

Luppokoti muodostuu kahdesta siivestä, jotka rajaavat suojaisan sisäpihan
rakennuksen keskelle. Sisäpihalta avautuu näkymä Ounasjärvelle.

Rakennukset voidaan toteuttaa myös vaiheittain.



Skenaario A
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lounaasta kaakosta

Skenaario B
Skenaariovaihtoehto B:n keskeiset ominaisuudet ovat:

• Luppokodin purkamisen ja toiminnan siirtäminen vanhan
seurakuntatalon paikalle rakentuvan uuden hyvinvointikeskukseen, johon
on osoitettu tiloja palvelutalolle 1200 k‐m², seurakuntatalolle 300 k‐m²,
terveyskeskukselle 400 k‐m² ja muita kokoustiloja 200 k‐m².

• Uutta liikerakentamista (esim. hyvinvointipalveluja) 500 k‐m² purettavan
luppokodin paikalle ja 450 k‐m² purettavan vanhan terveysaseman
paikalle.

• Koulun pysäköinti siirrettävän lämpövoimalan paikalle ja nykyiselle
pysäköintialueelle uusi toiminnallinen puistoalue.

• Vanhan käytöstä poistuneen koulun purkaminen ja tilalle torialue ja sitä
reunustavat uusi kauppa 1600 k‐m², uutta liikerakentamista yhteensä
800 k‐m² sekä kylmä‐asema ja siihen liittyvä kahvila.

• Uuden torialueen toiminnallisuuden kehittäminen.
• Ounastien pohjoispuolella olevan vanhan kerrostalon korvaaminen

uudella asuinkerrostalolla.
• Ranta‐alueen saavutettavuuden parantaminen suunnittelualueen sisäisiä

jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehittämällä.
• Satama‐alueen ympäristö: parannetaan alueen viihtyisyyttä ja

toiminnallisuutta sekä luodaan tiloja erilaisille tapahtumille

pienennös suunnitelmakartasta
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Skenaario B

Torin ympäristö

Uusi tori sijoittuu purettavan koulun paikalle Ounastien eteläpuolelle. Toria
rajaa uudet liikerakennukset, joista suurimpaan sijoittuu uusi
päivittäistavarakauppa. Pienempiin liikerakennuksiin on mahdollista
sijoittaa erikoiskauppaa ja pienempiä liiketiloja.

Torin keskelle sijoittuu pieni tapahtuma‐aukio, joka on mahdollista kattaa
esimerkiksi kevyellä katoksella. Aukio toimii paitsi torikaupan, myös
erilaisten tapahtumien näyttämönä. Torialueella on pieni puisto lepäämistä
ja oleskelua varten. Torin eteläreunalta jatkuu jalankulku‐ ja pyöräily‐yhteys
rantaan. Torin kohdalla Ounastien päällyste vaihtuu kiveykseksi, mikä
hillitsee ajonopeuksia. Torin kohdalle toteutetaan myös laadukas
bussikatos.

Pääosa liiketilojen pysäköintipaikoista sijoittuu rakennusten taakse, mikä
rauhoittaa torin jalankulkualuetta. Suuremman pysäköintipaikan yhteydessä
on myös kylmäasema sekä jätteiden kierrätyspiste. Kylmäasema on
helposti saavutettavissa moottorikelkoilla Ounasjärven suunnasta. Aseman
yhteyteen sijoittuu kahvila ja pieni liiketila.

Ounastien pohjoispuolella sijaitseva kaksikerroksinen kerrostalo korvataan
uudella pienkerrostalolla.
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Skenaario B

Hyvinvointikeskus

Vaihtoehdossa B uusi hyvinvointikeskus käsittää Luppokodin,
seurakuntatalon, terveysaseman sekä kokoustilan. Hyvinvointikeskus
sijoittuu purettavan seurakuntatalon paikalle Ounastien ja pappilan väliin.

Eri toiminnoille on varattu oma rakennus, jotka ovat yhteydessä toisiinsa
yhteisen aulatilan kautta. Rakennusten yhteinen sisäänkäynti sijoittuu
rakennusten koilliskulmaan lähelle Ounastietä, jolloin rakennus on helposti
saavutettavissa. Seurakuntatalolle on myös oma sisäänkäynti kirkkoa
vastapäätä. Kirkon ja seurakuntatalon väliin sijoittuu kivetty aukio, joka
hillitsee ajonopeuksia.

Aulatila jatkuu rakennuksen läpi sisäpihalle. Aulatilan yhteydessä on
kokous‐ ja infopiste sekä rakennusten käyttäjiä ja kyläläisiä palveleva
kahvila. Kesäisin kahvilatoimintaa voi olla myös rakennuksen sisäpihalla.
Aulatila soveltuu myös pienimuotoisten näyttelyiden paikaksi.

Luppokodin kaksi siipeä rajaavat suojaisan sisäpihan rakennuksen keskelle.
Sisäpihalta avautuu näkymä Ounasjärvelle.

Rakennukset voidaan toteuttaa vaiheittain.
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Asemakaavallinen tarkastelu
Suunnittelualueella on voimassa 2011 hyväksytty asemakaava (kv 20.5.2011, § 15). Hetan
kylän kehittämisen painopistealueiden tavoitteet ja näissä skenaarioissa esitettyjen
toimenpiteiden toteuttaminen vaatii myös asemakaavan päivittämistä kyläkeskuksen
alueella.

Asemakaavan mahdolliset päivittämisen alueet ratkaisusta riippuen

1. Uuden hyvinvointikeskusksen asemakaavan päivittäminen ratkaisusta riippuen ainakin
tontti‐ ja korttelijaon sekä rakennualan osalta. Lisäksi on huomioitava mahdollinen
korttelialueen läpi kulkevan johtorasitteen poistamisen tarve.

2. Mikäli kerrostalo korvataan uudella rakennuksella on suositeltavaa päivittää
asemakaavaa joustavamman ratkaisun mahdollistamiseksi

3. Vanhan koulun alueen asemakaavan päivittäminen alueelle asetettavista tavoitteista
riippuen ainakin rakennusalojen, pysäköinti‐ ja torialueiden sekä kulkuyhteyksien
osalta.

4. Satama‐alueen ja siihen liityvän hotellikaavan päivittäminen ratkaisusta riippuen
ainakin korttelualueiden ja rakennusalojen osalta.

5. Terveyskeskuksen ja sen ympäristön asemakaavan päivittäminen ratkaisusta riippuen
ainakin yhteyden osoittamisella Kuntokadulta Kustaavantielle

6. Koulun pysäköintialueen tarpeellisuuden tarkastelu ratkaisusta riippuen. 1

3
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Lopuksi
Tämän suunnittelutyö nimi ”Hetan kylän tulevaisuusskenaariot ja niiden visuaalinen
esitys” oli otsikkona tarjouspyynnössä. Tässä suunnittelutyössä on laadittu
yleissuunnitelma sekä sitä havainnollistavat visualisoinnit Hetan kylän maankäytöstä ja
ympäristön käsittelystä. Varsinaisten suunnitelmien lisäksi on tehty asemakaavallinen
tarkastelu alueen kehittämistyön etenemiselle.

Nyt tehtyjen suunnitelmien on tarkoitus toimia ohjaavina suunnitelmina laadittaessa
Hetan kylän kaavamuutoksia, kyläkuvan kehittämistä sekä muita kyläkeskuksen,
toiminnallisuutta, viheralueita ja rakennuksia koskevia muutoksia. Tavoitteena on luoda
Hetan kylän keskustasta viihtyisä ja vetovoimainen kyläkeskus paikallisille asukkaille ja
matkailijoille. Vetovoimatekijänä matkailijoille toimii luonnollisesti tyytyväiset kuntalaiset,
jotka käyttävät alueen palveluja ja viihtyvät alueella.


