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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Kunta:  Kittilä

Kunnannosa: 1. Kirkonkylä

Kortteli: 369 

Kaava: Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavan laatija: Arkkitehti Jarmo Lokio YKS 122

1.2 Kaava-alueen sijainti

Asemakaavan ja -muutoksen kohteena on noin 4,35 ha suuruinen alue Kittilän kirkonkylän 
keskusta-alueen länsireunalla Linnatien päässä. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee 
Kotivuoman suoalue. Kaavamuutosalueen itä- ja koillispuolella sijaitsee rivitalokiinteistöjä ja 
eteläpuolella omakotiasutusta.

Kuva 1. Ote Kittilän kirkonkylän opaskartasta. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos. Asemakaavan
ja -muutoksen tarkoituksena on muuttaa ja laajentaa kaavaa vastaamaan Kittilän Aluelämpö Oy:n
tarpeeseen laajentaa lämpölaitosta. Lämmitysenergiantarve kasvaa kirkonkylällä ja se edellyttää
nykyisen  lämpölaitoksen  kapasiteetin  kasvattamista.  Kittilän  Aluelämpö  Oy  on  hankkinut
asemakaavoitettavalta  alueelta  kiinteistöt,  jota  lämpölaitos  tarvitsee  uusiutuvien  polttoaineiden
varastointiin ja lämpölaitoksen laajentumiseen.

Asemakaavoittamaton alue on tarkoitus kaavoittaa pääosin yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
vien rakennusten ja laitosten alueeksi. 
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Kaavaselostus         4

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Kittilän  kunnanhallitus  päätti  kokouksessaan  28.11.2017,  §  407  että  tekninen  osasto  laatii
kaavoituksen  käynnistämissopimuksen  Kittilän  Aluelämpö  Oy:n  kanssa,  laatii  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelman, ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti kaavoituksen vireilletulosta sekä pyytää
tarjouksen asemakaavan laatimisesta. Kittilän kunnanhallitus on 16.1.2018 § 23 kokouksessaan
hyväksynyt kaavoituksen käynnistämissopimuksen. 

Kuulutus OAS:n ja valmistelumateriaalin nähtävilläolosta: Kittilälehdessä 3.5.2018.

OAS:n nähtävilläolo 3.5.2018 ->

Asemakaavan valmistelumateriaalin nähtävilläolo  11.7.-10.8.2018.

Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: Kittilälehti 20.11.2018

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo 21.11.-21.12.2018.

Asemakaavan hyväksyminen:

Kunnanhallitus 12.2.2019, § 29

Kunnanvaltuusto 4.3.2019, § 7

2.2 Asemakaava

Asemakaava ja asemakaavamuutoksen laadinta on lähtenyt Kittilän Aluelämpö Oy:n aloitteesta.
Lämmitysenergianatarve kirkonkylällä kasvaa ja se edellyttää nykyisen lämpölaitoksen kapasi-
teetin kasvattamista. Kittilän Aluelämpö Oy on hankkinut asemakaavoitettavalta alueelta (kuvan 7
valkoiset alueet) kiinteistöt,  jota lämpölaitos tarvitsee uusiutuvien polttoaineiden varastointiin ja
lämpölaitoksen laajentumiseen. 

Asemakaavoittamaton alue on tarkoitus kaavoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten alueeksi. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan mukainen toteuttaminen käynnistyy kun kaava vahvistuu.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Asemakaavan ja -muutoksen kohteena on noin 4,35 ha suuruinen alue Kittilän kirkonkylän kes-
kusta-alueen länsireunalla Linnatien päässä. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Kotivuoman
suoalue. Kaavamuutosalueen itä- ja koillispuolella sijaitsee rivitalokiinteistöjä ja eteläpuolella oma-
kotiasutusta.

3.1.2 Luonnonympäristö

Luonto

Kittilän alue  kuuluu kasvimaantieteellisessä  jaossa  Peräpohjolan  alueeseen ja  kasvillisuus  on
poh-joisboreaalisen  metsän  havumetsävaltaista  karua  aluetta  (Kalliola  1973).  Mäntyvaltaiset
kuivahkot kangasmetsät  ovat  yleisiä  ja kuusi-  ja koivuvaltaisia  metsiä on alle puolet  metsistä
(Lappalainen 1998). Perä-Pohjolan alueen kuivahkojen kangasmetsien ominainen metsätyyppi on
variksen-marja-mustikkatyyppi (EMT) ja alueen tuoreiden kangasmetsien ominainen metsätyyppi
on kuusta ja hieskoivua sekapuuna kasvava kerrossammal-mustikkatyyppi (HMT). Lehtomaisia
metsiä on alueella hyvin vähän (Kalliola 1973) (Kittilän lämpölaitoksen luontoselvitys, Sito Oy,
Rovaniemi 2016).

Selvitysalue on aluelämpölaitoksen länsipuoliselta osalta suunnittelualuetta jokseenkin tyypillistä
suoaluetta, joka muodostuu isovarpurämeestä ja rimpiletosta. Suo on nimeltään Kotivuoma ja sen
etelä-  ja  keskiosat  ovat  varsinaista  lettoa  tai  rimpilettoa.  Suon pohjoisosassa  on  pääasiassa
isovarpu- ja rahkarämettä (Kittilän lämpölaitoksen luontoselvitys, Sito Oy, Rovaniemi 2016). 
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Suunnittelualueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain 11
§:n  vesiluontotyyppejä  tai  metsälain  tärkeitä  elinympäristöjä  (Kittilän  lämpölaitoksen
luontoselvitys, Sito Oy, Rovaniemi 2016). 

Alue  on  kasvilajistollisesti  tavanomainen.  Alueella  ei  esiinny  lajistoa,  joka  tulisi  huomioida
kaavoituksessa (Kittilän lämpölaitoksen luontoselvitys, Sito Oy, Rovaniemi 2016). 

Kuva 2.  Luontoselvitysalueen kasvillisuustyypit,  Kittilän lämpölaitoksen luontoselvitys, Sito Oy,
Rovaniemi 2016, s.8.

Maa- ja kallioperä

Geologisen tutkimuskeskuksen Maankamaran mukaan Kittilän kirkonkylän alueella maaperä on
osittain karkeaa hietaa (silttiä ja hiekkaa) ja rahkaturvetta. 

Kuva 3. Ote maaperäkartasta
(GTK).
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Uhanalaiset kasvilajit

Alueella ei esiinny uhanalaisia luontotyyppejä. Alueen itäosan suoalue on isovarpurämettä, jotka 
ovat Pohjois-Suomessa yleisiä ja elinvoimaisia luontotyyppejä (LC). Alueen länsiosan suoalue on 
rimpilettoa, joka on valtakunnallisesti ja Pohjois-Suomen alueella silmälläpidettävä luontotyyppi 
(NT) (Kittilän lämpölaitoksen luontoselvitys, Sito Oy, Rovaniemi 2016). 

Maisema

Suunnittelualue  kuuluu  maisemamaakuntajaossa  Peräpohjola  -  Lappiin  ja  siellä  Aapa-Lappiin.
Tyypillisiä piirteitä alueelle ovat laajat vaarojen väleihin sijoittuvat avoimet aapasuot. Maaperä on
moreenia ja jokien varsilla on hienojakoisia hiekkakerrostumia.  Järviä on hyvin vähän. (Lähde:
Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan selostus,  Kittilän kunta, FCG Oy Rovaniemi 2012, s.8).  

Maantieteellisesti kyläkeskus sijoittuu vaarojen välissä virtaavan Ounasjoen laaksoon. Kyläkes-
kuksen  ja  sen  länsipuolella  sijaitsevien  vaarojen  välissä  on  laajoja,  osittain  puuttomia  soita.
Puuttomat  suot  ovatkin  Ounasjoen  leveimpien  osien  ohella  laajimpia  avoimia  maisematiloja
tarkastelualueella.  Peltoaukeat  ovat  pieniä,  lukuun  ottamatta  tarkastelualueen  koillisnurkassa
sijaitsevia  viljelyksiä.  Pisimmät  näkymät  avautuvat  kohti  Paartoselkää  ja  Isovaaraa.  Muuten
erityisen  tärkeitä  näkymiä  ovat  päätieltä  avautuvat  jokinäkymät,  tärkeimpänä  maamerkkinä
toimiva  kirkko  ja  sillalta  jokea  pitkin  avautuvat  näkymät  Kittilän  kirkonkylän  osayleiskaavan
selostus,  Kittilän kunta, FCG Oy Rovaniemi 2012, s.8).

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestö

Asemakaava- ja -muutosalueella ei  ole asutusta.  Muutosalue rajautuu oleviin  pien-  ja rivitalo-
alueisiin. 

Palvelut

Asemakaavamuutosalueella ei ole muita palveluja aluelämpölaitoksen lisäksi. Tärkeimmät julkiset
ja kaupalliset palvelut sijaitsevat kirkonkylän pääraitilla noin 400m etäisyydellä (itään) ja koulu
n.900 m etäisyydellä luoteeseen.

Rakennuskanta

Suunnittelualueen rakennuskanta muodostuu aluelämpölaitoksen lisäksi varastorakennuksesta ja
kevyistä katoksista. Suunnittelualue rajautuu pohjois-, itä- ja eteläosistaan pien- ja rivitaloalueisiin.

Kuva  4.  Suunnittelu-
alueen rakennuskanta.
© Kittilän kunnan kart-
tapalvelu 2018.
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Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Suunnittelualueella oleva aluelämpölaitos työllistää 5 henkilöä. 

Virkistyskäyttö

Suunnittelualueen luoteisosassa on jalankulku- ja pyörätie, josta erkanee kaakkoon suuntautuva
hiihtoreitti.  Suunnittelualueen  kaakkoisreunalla  suunnittelualueen  rajan  suuntaisesti  kulkee
moottorikelkkareitti.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

Asemakaavoitettavalla alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.

Kiinteät muinaisjäännökset

Asemakaavoitettavalla  alueelta  ei  tunneta  muinaismuistolain  (295/63)  perusteella  suojeltavia
kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muinaisesineiden löytöpaikkoja.

Liikenne

Suunnittelualue sijaitsee Linnantien päässä, joka on n. 400 m pitkä kokoojatie Kittilän Valtatien
varteen. Sen yhteydessä on myös kevyenliikenteen väylä.

Tekninen huolto

Suunnittelualueella sijaitsee aluelämpölaitoksen lisäksi kattava vesi- ja viemäriverkosto. 

3.1.4 Maanomistus

Kaavamuutosalue on Kittilän kunnan ja Kittilän Aluelämpö Oy:n omistuksessa. Kittilän kunta on
tehnyt kaavituksen käynnistämissopimuksen ja tekee tarvittaessa maanomistajan kanssa maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b §) mukaisen maankäyttösopimuksen.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Maakuntakaava

Suunnittelualue  on  Tunturi-Lapin  maakuntakaava-alueella.  Korkein  hallinto-oikeus  on  hylännyt
Tunturi-Lapin maakuntakaavasta tehdyt valitukset 16.5.2012 ja maakuntakaava on saanut lainvoi-
man.  Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A). Suunnittelu-
alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti. 

Kuva  5.  Ote   Tunturi-Lapin
maakuntakaavasta  (oikealla)
merkintöineen  ja  määräyksi-
neen  (seuraavalla  sivulla).
Maakuntakaava on hyväksyt-
ty  Lapin  liiton  valtuustossa
25.11.2009 ja ympäristöminis-
teriössä 23.6.2010. Suunnitte-
lualueen sijainti on merkitty si-
nisellä ympyrällä.
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3.2.2 Yleiskaava

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.3.2012 § 7 hyväksynyt Kittilän kirkonkylän osa-
yleiskaavan. Kittilän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä koskeva pöytäkirja on
tarkastettu 18.6.2012.

Kittilän kirkonkylän osayleiskaava on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 13.3.2015/731 ja on
kuulutettu voimaan 18.3.2015.

Osayleiskaavassa asemakaava ja -muutosalue sijaitsee yhdyskuntateknisen huollon (ET) alueel-
la, maa- ja metsätalousvaltaisella alueella jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä
maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M).

Suunnittelualue  rajautuu  koillisosastaan  asuntoalueeseen  (A)  ja  asuinkerrostalojen  alueeseen
(AK). Suunnittelualueen läpi kulkee ulkoilureitti ja luoteisreunassa moottorikelkkailureitti.
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Kuva 6.  Ote Kittilän kirkonkylän osayleiskaavasta merkintöineen ja määräyksineen.

3.2.3 Asemakaava

Suunnittelualueen itäisellä neljänneksellä on kaksi  voimassa olevaa kaavaa: vihreällä maa- ja
metsätalousalueella (M) on voimassa Kittilän kirkonkylän rakennuskaava, jonka kunnanvaltuusto
on hyväksynyt 18.12.1989 §181, lääninhallitus vahvistanut 21.6.1990 / U524 ja korkein hallinto-
oikeus hylännyt valitukset 19.4.1991 / NR:o 1326 . Korttelin 369 (ET) alueella on voimassa Kittilän
kirkonkylän  asemakaavan  muutos  (aluelämpölaitoksen  alue),  jonka  kunnanvaltuusto  on
hyväksynyt 26.9.2011 §41.
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Kuva 7. Ote Kittilän kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta ja suunnittelualueen rajaus.

3.2.4 Rakennusjärjestys

Kittilän kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 31.5.2002.

3.2.5 Pohjakartta

Alueelle on laadittu vuonna 2012 pohjakartta, jonka Maanmittauslaitos on hyväksynyt 7.5.2013
kaavan pohjakartaksi MML 15/621/2013. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaava ja asemakaavamuutoksen laadinta on lähtenyt Kittilän Aluelämpö Oy:n aloitteesta.
Lämmitysenergianatarve  kirkonkylällä  kasvaa  ja  se  edellyttää  nykyisen  lämpölaitoksen
kapasiteetin kasvattamista.  Kittilän Aluelämpö Oy on hankkinut asemakaavoitettavalta alueelta
(kuvan 7 valkoiset alueet) kiinteistöt, jota lämpölaitos tarvitsee uusiutuvien polttoaineiden varas-
tointiin ja lämpölaitoksen laajentumiseen. 

Asemakaavoittamaton  alue  on  tarkoitus  kaavoittaa  pääosin  yhdyskuntateknistä  huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. 

Kaavoitettava  alue  on  kunnan  ja  Kittilän  Aluelämpö  Oy:n  omistuksessa.  Kittilän  kunta  tekee
tarpeellisilta osin maanomistajan kanssa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b §) mukaisen
maankäyttösopimuksen.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
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Maanomistajat ja asukkaat:

 Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (valtio, yksityiset, yhteisö)

 Alakylän paliskunta

Yhdyskuntatekniikka:

 Kittilän Aluelämpö Oy

 Kittilän Vesihuolto-osuuskunta

 Rovakaira Oy

 Teleoperaattorit

Kunnan hallintokunnat:

 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Viranomaiset:

 Kittilän kunta

 Lapin ELY-keskus

 Lapin Liitto

 Lapin pelastuslaitos

 Lapin maakuntamuseo

4.3.2 Vireilletulo

Kittilän  kunnanhallitus  päätti  kokouksessaan  28.11.2017,  §  407  että  tekninen  osasto  laatii
kaavoituksen  käynnistämissopimuksen  Kittilän  Aluelämpö  Oy:n  kanssa,  laatii  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelman,  ilmoittaa  MRL 63  §:n  mukaisesti  kaavoituksen  vireilletulosta  ja  pyytää
tarjouksen asemakaavan laatimisesta. 

Asemakaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) on kuulutettu Kittilä-
lehdessä 3.5.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.5.2018 lähtien.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osalliset  voivat  arvioida kaavaratkaisujen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä kaava-
luonnosten  nähtävilläolon  aikana.  Kaavan  valmistelumateriaali  oli  nähtävillä  Kittilän  kunnan
teknisellä osastolla sekä internetissä Kittilän kunnan sivuilla 11.7.2018 lähtien.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaistahoille.

Viranomaisneuvottelua  kaavaprosessin  osalta  ei  ole  tarpeen  järjestää,  sillä  asemakaava  ja
asemakaavan muutos ei sisällä maakunnallisia tai valtakunnallisia arvoja, se poikkeaa vähäisiltä
osiltaan kirkonkylän osayleiskaavasta eikä alueella ole merkittäviä luontoarvoja.

Kaavan  valmistelumateriaali  lähetettiin  lausunnoille  eri  viranomaisille  3.7.2018.  Kaavan
luonnosvaihtoehdoista  saadun  palautteen  perusteella  laadittiin  kaavaehdotus,  josta  pyydettiin
viranomaistahojen lausunnot.

4.3 Asemakaavan tavoitteet

Lämmitysenergianatarve kirkonkylällä kasvaa ja se edellyttää nykyisen lämpölaitoksen kapasitee-
tin kasvattamista. Kittilän Aluelämpö Oy on hankkinut asemakaavoitettavalta alueelta (kuvan 7
valkoiset alueet) kiinteistöt,  jota lämpölaitos tarvitsee uusiutuvien polttoaineiden varastointiin ja
lämpölaitoksen laajentumiseen. 

Asemakaavoittamaton alue on tarkoitus kaavoittaa pääosin  yhdyskuntateknistä huoltoa palve-
levien rakennusten ja laitosten alueeksi. 
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4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Kaavoituksen yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista laatia vaihtoehtoisia maankäytön malleja
alueen koko ja tavoiteltava käyttötarkoitus huomoiden.

4.5.2 Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu

Tässä kappaleessa arvioituja vaikutuksia on kuvattu lisää kohdassa 5.3. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Asemakaavan  laadinnalla  mahdollistetaan  aluelämpölaitoksen  laajentuminen  länteen,  minne
laitoksen  laajentuminen  mahdollistetaan  ja  sinne  voidaan  sijoittaa  uusiutuvien  polttoaineiden
(metsähake ja sahojen sivutuote eli puu) varastorakennuksia. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan ja ilmastoon.

Ei vähäistä suurempia vaikutuksia, sillä lämpölaitos käyttää uusiutuvaa polttoainetta eli puuta eri
olomuodoissa.  Laitoksesta  aiheutuvat  vaikutukset  ilmaan  ja  ilmastoon  selvitetään  ympäristö-
lupamenettelyn yhteydessä.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

Asemakaavalla  ja  -muutoksella  ei  ole  vähäistä  suurempia  vaikutuksia  kasvi-  ja  eläinlajeihin,
luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen

Aluelämpölaitoksen  laajentumisella  mahdollistetaan  kirkonkylän  kasvavan  lämmitysenergia-
tarpeen  toteuttaminen.  Aluelämpölaitoksen  ja  ja  tulevien  varastorakennusten  välinen  tavara-
liikenne lisääntyy vähäisessä määrin, minkä vuoksi kortteliin 369 muodostuvan tontin etelä- ja
pohjoisreunoille rakennetaan alueen rakentamisen yhteydessä syntyvistä kaivuumassoista 0...2
m korkuinen näköeste- ja meluvalli, joka vaimentaa ja estää mahdolliset toiminnasta aiheutuvat
melu- ja näköhaitat suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitseviin asuinalueisiin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön ei tällä asemakaa-
valla ja -muutoksella ole vähäistä suurempia vaikutuksia. 

4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Asemakaava ja asemakaavan muutos poikkeaa Kittilän kirkonkylän osayleiskaavasta läntisiltä
osiltaan. Kirkonkylän osayleiskaavaa laadittaessa ei ole ollut tiedossa tai osattu huomioida aluel-
ämpölaitoksen mahdollinen laajentumistarve. Tällä asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella
mahdollistetaan aluelämpölaitoksen laajentuminen länteen, jotta kirkonkylän lisääntyvään lämmi-
tysenergiantarpeeseen voidaan vastata. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos poikkeaa kirkonkylän osayleiskaavasta seuraavasti: Maa-
ja  metsätalousvaltainen  alue,  jolla  on  erityistä  ulkoilun  ohjaamistarvetta  (MU)  ja  maa-  ja
metsätalousvaltainen alue (M) muuttuu pääosin yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET), jonkä
länsi-  ja  kaakkoisreunaan osoitetaan maa-  ja  metsätalousvaltaiselle  alueelle,  jolla  on erityistä
ulkoilun  ohjaamistarvetta  (MU)  sijoitetut  korvaavat  reitit  hiihdolle  ja  moottorikelkoille.  Lisäksi
suunnittelualueen  kaakkoisnurkka  kevyen  liikenteen  väylän  eteläpuolella  osoitetaan
maankäytöltään puistoalueeksi (VP, osayleiskaavassa on merkitty MU-alueeksi).

Huolimatta ET-alueen laajentumisesta on ulkoilu- ja moottorikelkkareiteille pystytty osoittamaan
korvaavat reitit. Lisäksi ET-alueen ympärille on osoitettu maa- ja metsätalousalueet (M) länsi- ja
luoteisosiin sekä kaakkoisosaan puistoalue (VP). Eteläosastaan suunnittelualue rajautuu olevaan
maa- ja metsätalousalueeseen (M).  Laajentuva yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) rajautuu
koillisosaa  lukuun  ottamatta  (katualuetta  ja  osin  kaavoittamatonta  aluetta)  maankäytöltään
”vihreisiin” alueisiin, mitkä luovat luontaista suojavyöhykettä oleville asuinalueille. 
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Kuva  8.  Asemakaavamuutosluon-
nos 19.6.2018.

4.5.4 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

Asemakaavan vireilletulovaiheen  kuulutuksen  jälkeen  saatiin  Kittilän  Vesihuolto-osuuskunnalta
mielipide, jossa se edellytti huomioida alueella olevat vesihuoltolaitoksen runkovesijohdot, joista
toinen  sijoittuu  keskelle  kaavoitettavaa  aluetta  etelä-pohjoissuunnassa  ja  toinen  alueen
pohjoiskulmaukseen Linnatien suuntaisesti. 

Kuva  9.  Runkovesijohdot  suun-
nittelualueella.  Ote  Kittilän  Vesi-
huolto-osuuskunnan  vireilletulo-
vaiheen  kannanoton  karttaliit-
teestä 9.5.2018.

Asemakaavan valmistelumateriaalista saatiin 5 lausuntoa. Lausuntojen tiivistelmät, niihin annetut
vastineet  ja  vaikutukset  kaavaan on  koottu  erilliseen  liitteeseen (liite  4),  joka  on  osa  kaava-
aineistoa.

Lausunnoissa otettiin kantaa seuraaviin asioihin:

– kaavassa on huomioitava nykyinen sähkönjakeluverkko muuntamoineen 
– vesihuoltolaitoksen toinen runkovesijohto tulee huomioida kaavassa

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavaehdotuksessa seuraavilla tavoilla: 

– sähkönjakeluverkko muuntamoineen sijaitsee tonttiliittymää lukuun ottamatta kaava-
alueen ulkopuolella
– vesihuoltolaitoksen toinen runkovesijohto merkitään kaavakarttaan maanlaista johtoa 
varten varattuna alueen osana.
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Asemakaavaehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa. Lausuntojen tiivistelmät, niihin annetut vastineet ja
vaikutukset  kaavaan  on  koottu  erilliseen  liitteeseen  (liite  5),  joka  on  osa  kaava-aineistoa.
Lausunnoissa esitetyt asiat on tarpeellisilta osin otettu huomioon lopullisessa kaavaehdotukses-
sa. Tarkistukset olivat luonteeltaan vähäisiä eivätkä edellyttäneet uudelleen nähtäville panoa.

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Päivämäärä Kuvaus

28.11.2017 Päätös käynnistää neuvottelut maanomistajan kanssa kunnanhallituksessa
§ 407

3.5.2018 Kuulutus OAS:n ja valmistelumateriaalin nähtävilläolosta

3.5.2018 -> OAS nähtävillä

11.7.-10.8.2018 Kaavamuutoksen valmistelumateriaali nähtävillä

20.11.2018 Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.

21.11.– 21.12.2018 Asemakaavaehdotus nähtävillä.

4.3.2019 § 7 Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa  palvelevien
rakennusten ja laitosten alueelle 3200 k-m2 (tästä uutta rakennusoikeutta on 2000 k-m2). Kun
uuden asemakaavan pinta-ala on 4,3467 ha, muodostuu aluetehokkuudeksi tällöin e=0,07. 

5.2 Aluevaraukset

5.2.2 Korttelialueet

Asemakaavalla osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue,
jonka pinta-ala on 3,4022 ha. 

5.2.3 Muut alueet

Puistoalueet (VP) ja katualueet

Puistoaluetta (VP) on osoitettu 0,5098 hehtaaria ja uutta katualuetta 0,0329 ha (Linnantielle).

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)

Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) on osoitettu 0,4018 hehtaaria.

5.3 Kaavan vaikutukset

5.3.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Uudistetut tavoitteet
jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

 Tehokas liikennejärjestelmä

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Tällä vähäisellä asemakaavamuutoksella edistetään vähäistä suuremmassa määrin tai sillä on
vaikutuksia  valtakunnallisiin  alueidenkäyttötavoitteisiin  terveellisen  ja  turvallisen  elinympäristön
osalta (tulva, melu), elinvoimaisen luonnon, kulttuuriympäristön ja luonnonvarojen osalta (virkis-
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tyskäyttöön  soveltuvien  alueiden  riittävyys  ja  viheralueverkoston  jatkuvuus)  sekä  uusiutumis-
kykyisen energiahuollon osalta (aluelämpölaitos).

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Varaudutaan  sään ääri-ilmiöihin  ja  tulviin  sekä  ilmastonmuutoksen  vaikutuksiin.  Uusi  rakenta-
minen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.

Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan kerran sadassa vuodessa esiintyvän tulvan +178.20
(N2000) yläpuolella. Suunnittelualueen maaperän korkoasemat lähtevät +180.00 (N2000) tasosta
ylöspäin.

Laajentumisen myötä aluelämpölaitoksen ja ja tulevien varastorakennusten välinen tavaraliikenne
lisääntyy vähäisessä määrin, minkä vuoksi kortteliin 369 muodostuvan tontin etelä- ja pohjois-
reunoille  rakennetaan  alueen  rakentamisen  yhteydessä  syntyvistä  kaivuumassoista  0...2  m
korkuinen näköeste-  ja  meluvalli,  joka  vaimentaa  ja  estää mahdolliset  toiminnasta  aiheutuvat
melu- ja näköhaitat suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitseviin asuinalueisiin.

Muilta osin asemakaavamuutos ei edistä tai sillä ei ole vähäistä suurempia vaikutuksia terveelli-
seen ja turvalliseen elinympäristöön.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

Huolehditaan  virkistyskäyttöön  soveltuvien  alueiden  riittävyydestä  sekä  viheralueverkoston
jatkuvuudesta. 

Tällä asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on osoitettu korvaava ulkoilureittilinjaus suun-
nittelualueen länsireunalle ja suunnittelualueen kaakkoisosaan on kaavoitettu puistoalue (VP). 

Milta osin tämä asemakaava ja asemakaavan muutos ei edistä tai sillä ei ole vähäistä suurempia
vaikutuksia valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tämän teeman osalta.

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin.

Tämä asemakaava ja asemakaavamuutos mahdollistaa uusiutuvaa polttoainetta (puu) käyttävän
aluelämpölaitoksen  laajentumisen  ja  näin  ollen  edistää  vähäisessä  määrin  valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita. 

5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavalla mahdollistetaan alueen nykymuotoinen maankäyttö ja sen kehittäminen. 

5.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja eikä kaavalla ole vähäistä suurempia vaikutuksia luonnon-
ympäristöön. 

5.3.4 Muut vaikutukset

Asemakaavalla ei ole muita vähäistä suurempia vaikutuksia.

5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset
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5.5 Nimistö

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia alueen nimistöön.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kaavamuutoksen toteavan luonteen vuoksi ei ole tarvetta laatia toteutusta ohjaavia ja havainnol-
listavia suunnitelmia.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Ei tarvetta määrittää.

TORNIOSSA 10.3.2019

Jarmo Lokio
arkkitehti, YKS-122
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