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KIILOSELÄN ASEMAKAAVAEHDOTUS 

 

Sodankylän kunta valmistelee uutta asemakaavaa Kakslauttasen Kiiloselän alueella. Alueen kaavoitta-

mista ovat esittäneet Metsähallitus ja alueelle tulossa oleva uusi yrittäjä. Kaavan tarkoituksena on osoit-

taa alue matkailupalveluiden korttelialueeksi, jolle saisi sijoittua loma-asuntotyyppisiä asuinrakennuksia 

ja vastaanotto/huoltorakennuksen. Kaava rajoittuu pohjoisesta ja lännestä olemassa oleviin asemakaa-

voihin. Kaavaluonnoksessa esitetään yksi matkailupalveluiden kortteli, joka on jaettu kolmeen raken-

nusalaan. Lisäksi kaavassa osoitetaan VR-aluetta ja katu. Alue sijoittuu Saariselän yleiskaavan RA-2 -

alueelle eli loma-asuntoalueelle, joka on tarkoitettu perinteiseen harvaan loma-asutukseen. 

 

Suunnittelualue sijoittuu Lapin paliskunnan alueelle, erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle 

ja saamelaisten kotiseutualueelle. Alue on valtion maata. Poronhoito on merkittävä osa Sodankylän elin-

keinoelämää. Se työllistää suoraan poronhoidon sekä välillisesti jalostuksen, ravintola- ja matkailupal-

veluiden ym. kautta huomattavan osan kunnan asukkaita. Poronhoito ylläpitää alueen saamelaiskulttuu-

ria ja kulttuuriperintöä, sekä pitää sivukylät asuttuina ja elinvoimaisina.  

 

Poronhoidon huomioon ottaminen kaavoituksessa  

 

Poronhoito on merkittävä ja pitkän historian omaava maankäyttömuoto koko poronhoitoalueella. Po-

ronhoito-oikeus ja siihen kiinteästi kuuluva vapaa laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus, joka 

on suoraan poronhoitolailla turvattu erityinen oikeus (PHL 848/1990, 3 §). Vapaa laidunnusoikeus on 

poronhoidon olemassa olon ja kannattavuuden edellytys. Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alu-

eella valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle (PHL 

2 §). Maan luovuttaminen tai vuokraaminen saa tapahtua vain sillä ehdolla, että maan omistajalla tai 

vuokramiehellä ei ole oikeutta saada korvausta porojen aiheuttamista vahingoista (PHL 2 §). Poronhoi-

tolain lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät, että alueiden käytön suunnit-

telussa huolehditaan saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Alueella voimassa oleva Pohjois-Lapin maakuntakaava edellyttää poronhoidon alueidenkäytöllisten toi-

minta- ja kehittämisedellytysten turvaamista ja poronhoidolle tärkeiden alueiden huomioon ottamista 

mm. matkailutoimintoja suunniteltaessa. Poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia selvitettäessä tulee asi-

asta neuvotella asianosaisen paliskunnan kanssa (PHL 53 §). Lapin paliskunnan kanssa neuvoteltiin kaa-

vasta lokakuussa 2018. 

 

MRL 54 § mukaan asemakaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon osayleiskaavan ohjaus. Sen mukaan 

”Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa  
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hävittää. --- Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle 

sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia 

tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. ---” Lapin paliskunnan osakkailla on alueella 

voimassa erityinen oikeus, poronhoito-oikeus, jolle ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa.  

 

Huomiot kaavaehdotuksesta 

 

Kaavoitettava alue sijoittuu Saariselän yleiskaavan (2004) alueelle, joka on lähinnä merkitty RA-2 -

alueeksi (loma-asuntoalue, joka on tarkoitettu perinteiseen harvaan loma-asutukseen). Alueelle aiottai-

siin rakentaa matkailuyritys, joka koostuu noin 35 majoitusrakennuksesta ja vastaanotto/ravintola/huol-

torakennuksesta. Alue on merkitty asemakaavaan matkailupalveluiden alueeksi (RM-alue). Yleisesti ot-

taen loma-asutus on luonteeltaan erilaista kuin matkailupalvelut. Toiminnasta aiheutuva häiriö voi ulot-

tua laajemmalle, kuin itse kaava-alueelle, etenkin mikäli toimija tuottaisi ohjelmapalveluita. Alueella ei 

kuitenkaan kaavoittajien mukaan aiota niitä tuottaa. Alue on tällä hetkellä rakentamaton ja siten häiriö-

tön, sillä Kakslauttasenojan eteläpuolella ei vielä ole rakentamista. Alue on Lapin paliskunnan syksyn 

ja alkutalven laidunta. Porot kulkevat alueen kautta siirtyessään talvilaitumille ja keväällä kevätlaitu-

mille eli vasoma-alueille. Porojen laidunkierron tarvitsema alue on laaja vyöhyke, ei pelkkä yksittäinen 

reitti tai polku. Porot väistävät uutta aluetta, jos kokevat sen häiriöksi. 

 

Kaavaehdotusvaiheeseen tultaessa kaavassa on osoitettu kortteliin rakennusalojen rajaukset ja niille ra-

kennusoikeus kerrosalaneliömetreinä (800, 700 ja 500). Tämä ohjaa rakentamista kaavaluonnosta pa-

rempaan suuntaan, kun rakentamisoikeus on jaoteltu rakennusaloittain. Lapin paliskunta on esittänyt, 

että rakentamisen painopisteen tulisi olla kaavan pohjoisosassa, lähellä Kakslauttasenojaa. Poronhoitoa 

turvaisi myös se, että ohjelmapalvelutoiminta kiellettäisiin alueella kaavamääräyksellä, jotta alueella ta-

pahtuvasta toiminnasta ei aiheutuisi poroille ja poronhoidolle asumista suurempaa häiriötä. Tämä osal-

taan säilyttäisi aluetta loma-asuntomaisena. RM-alueen merkintä periaatteessa mahdollistaa ohjelmapal-

velut, mikäli toiminta esimerkiksi siirtyy toiselle toimijalle. Annettujen vastineiden mukaan alueella ei 

aiota harjoittaa matkailun ohjelmapalveluita, vaan alueen matkailujat käyttäisivät muita lähialueen pal-

veluita. Siinä tapauksessa niiden kieltämisestä ei aiheudu vaikutusta alueen toimijalle. 

 

Kaavassa annetaan yleinen kaavamääräys, joka on muutettu Paliskuntain yhdistyksen esittämään muo-

toon. Määräys on perusteltu ja tarpeellinen, sillä se ottaa paremmin huomioon alueen maakuntakaavan 

määräyksen ja ohjaa tarkempaa suunnittelua poronhoidon turvaamiseen. Tämä on hyvä suunta. Yhdistys 

esittää määräykseen vielä voimassa olevan maakuntakaavan yleismääräystä mukailevaa tarkennusta seu-

raavalla tavalla: 

 

Rakennettaessa poronhoitoalueella on huomioitava poronhoitolain takaama porojen vapaa laidunnus-

oikeus. Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin,  

että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle (PHL 2 § ja 3 §). Matkailua palvelevaa toimintaa 

suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee turvata poronhoidon harjoittamisen toiminta- ja kehittämisedel-

lytykset. 
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