
Puu matkailurakentamisessa 

-seminaari Levi 24.5.2019

Tervetuloa Kittilään!



Kittilä
• Elinvoimainen kasvava kunta Lapissa

• Suomen 6. vetovoimaisin kunta ¹ v. 2016

• Muuttovoittoinen kunta ¹

• Väestöennuste v. 2030: Kittilä yksi eniten 

kasvavista kunnista (yli 10 % kasvu) ¹

• Kittilä on 5. paras elinvoiman lisääjä
o Levi, Suomen johtava ympärivuotinen 

matkailu- ja tapahtumakeskus

o Euroopan suurin kultakaivos, 
Agnico Eagle Finland Oy:n operoima Kittilän kaivos

o kansainvälinen lentoasema, jonne on runsaasti 
yhteyksiä Suomesta ja muualta Euroopasta

o maailman puhtainta ilmaa² ja kävijämäärältään 
Suomen suosituin kansallispuisto, 
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto³ 

o matkailu- ja kulttuurinähtävyyksiä 
sekä luontokohteita.

Lähteet / lisätiedot: 
1 Timo Aro, aluetutkija, 2016, 2) mittauspiste Sammaltunturi, 
Muonion ja Kittilän kunnan rajan tuntumassa
3) Puiston pinta-alasta 1/3 on Kittilän kunnan alueella



Kittilän luvut

• Päätoimialat matkailu ja kaivostoiminta

• Yrityksiä noin 650

• Työvoima noin 2 800

• Matkailutyöpaikat n. 2 000 (sesonki)

• Kaivostyöpaikat n. 1 000 (ympäri vuoden)

• Kunta työllistää n. 480 henkeä

• Työttömyysaste 6,3 %

•Verotuloprosentti 20,25 %





Visio: Kittilä – puhdasta kultaa
• Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri 

tasolla

• Perustuu kunnan tehtävään: vaalia kuntalaisten hyvinvointia sekä 

kunnan elinvoimaa

• Kittilä on oma kotimme kullan kallis: Kittilässä on mahdollisuus 

hyvään elämään kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja 

laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon 

keskellä 

• Luontomme on kullan arvoista

• Kulta on myös sydämissämme: Kittilässä ollaan yhteisöllisiä, 

yhteistyötä tekeviä, inhimillisiä ja vieraanvaraisia 



Kittilän arvot:

L = Luonto

I =  Inhimillisyys

V =   Vieraanvaraisuus

E = Edelläkävijyys
Arvot ovat Kittilän peruskallio. Niiden tulee olla jokaisen kittiläläisen 

selkäytimessä toiminnan ohjaajana. 

Kunnan arvot luovat pohjan Kittilä-brändille. Arvot tulevat osaksi 

toimintaa ja arkea jatkuvilla arvokeskusteluilla ja niiden avulla 

syntyvällä ymmärryksellä siitä, miten arvojen näkymistä toiminnassa 

vahvistetaan jokaisen roolin ja toimialan näkökulmasta.



Kittilä puurakentamisen 
edelläkävijä



Kittilän kunnan rakennuskanta

• Vapaa - ajan asunnot ja pientalot ovat 
pääsääntöisesti puurakenteisia ja majoitus/ 
hotellirakennukset yli kaksikerroksisena 
pääsääntöisesti betonirunkoisia ja 
julkisivullisesti puuverhoiltuja.



Immeljärvelle puurakentamista



Immeljärven asemakaavan 
rakentamistapaohjeet

• Ohjeiden tavoitteena on luoda Immeljärven 
luonnonläheiseen ympäristöön sopivaa 
rakentamista, jota ohjataan omaleimaisuuteen 
siten, että se ulkonäöltään kuitenkin sopeutuu 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön 

• Rakennuksen on oltava puuta tai puuta ja 
luonnonkiveä

• Osa-alue III: Julkisivumateriaali hirsi tai 
hirsipaneeli



Osa-alue IV: Julkisivumateriaali höylähirsi 
tai hirsipaneeli. Pitkät hirsinurkat





Rakentaminen 2018



www.kittila.fi 

www.facebook.com/kittilankunta

antti.jamsen@kittila.fi

Twitter@JamsenAntti

Facebook.com/antti.jamsen.7

Hyvää seminaaripäivää

http://www.facebook.com/kittilankunta
mailto:antti.jamsen@kittila.fi

