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1.              Yleistä 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS). 

Tämä OAS kuvaa Enontekiön kunnan Kilpisjärven alueen yleiskaavan laatimismenettelyä. 

Kaavan laatija: 
�       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

 Kaavan vireilletulo: 

�       Osayleiskaavoitus kuulutettu vireilletulevaksi 08.03.2012. 

�       Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 12.03.2012 alkaen MRL 63§:n ja  
MRA 32a §:n mukaisesti osallisten nähtäväksi Enontekiön kunnan teknisen toimiston 
ilmoitustaululla  ja Enontekiön kunnan internetsivuilla osoitteessa www.enontekio.fi.  

      

 2.       Kaavoitettava alue 

  
Yleiskaavoitettava 
alue käsittää 
Kilpisjärven 
kyläalueen ja sen 
lähi alueet 
Peerasta 
Jehkakselle,  
alueen pinta-ala on 
noin 125 km2. 
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3. Suunnittelutilanne 
 
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Tavoitteista päättää valtioneuvosto, ja niillä linjataan 
koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet voivat koskea 
asioita, joilla on:  
- aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta 

kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;  
- merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai  
- valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 

taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.  
Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteuttamista. Valtion viranomaisten on myös 
arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
kannalta.  
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 
niiden toteuttamista.  

   
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on päätetty 30.11.2000 ja niitä on tarkistettu 
valtioneuvoston 13.11.2008 tekemän päätöksen mukaan vastaaman paremmin alueiden 
käytön uusiin haasteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Lisäksi tavoitteiden 
vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden 
velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  

Osa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulee riittävässä määrin huomioon 
otetuksi maakuntakaavoituksessa, osa tarkastellaan kuntakaavoituksessa. 

- Toimiva aluerakenne, joka katsotaan tutkituksi tai tutkittavan maakuntakaavoituksessa 
- Samoin eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu on tutkittu 

maakuntakaavassa osoittamalla Kilpisjärvi c/at- alueeksi   
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat on erityisesti Kilpisjärven 

yleiskaavoituksessa huomioon otettavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.  
 

Seuraavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka koskettavat Kilpisjärven 
yleiskaavan laatimista. 

Kultturi ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat:  
 

- valtakunnallisesti merkittävät maisemat ja kulttuuriympäristöt ja kohteet   
- ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet  
- ylikunnallisesti merkittävät virkistyskäytön reitistöt ja verkostot  
- matkailu alueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet  
- loma-asutus on suunniteltava siten, että turvtaan luonnonarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden 

säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys  
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Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet: 

-  Lapin tunturialueiden säilyminen luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävänä 
kokonaisuutena  

- Saamelaisten kotiseutualueella otetaan huomioon saamelaisille alkuperäiskansana kuuluva oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan saamelaisten perinteisten elinkeinojen 
kehittämisedellytysten turvaamiseksi 

- Poronhoidon alueidenkäytöllisten edellytysten turvaaminen poronhoitoalueella 
 

  
3.1 Maakuntakaava 
 
Kaavoitettava alue sijoittuu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueelle.  
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Kilpisjärven yleiskaavoitusta koskevat maakuntakaavan aluekuvaukset: 
 
Merkintä: mv 8409 Kunta: ENONTEKIÖ  
Päiväys: 21.12.2007  
Alueen nimi: KILPISJÄRVEN MATKAILUVYÖHYKE  
Sijainti ja kuvaus: Alue sisältää Kilpisjärven kylän ja Salmivaaran alueet sekä vt 21 varren Norjan rajalle saakka. 
Alueeseen sisältyy myös Saanan alue. Alueelta löytyy majoitus- ja ravintolapalveluita sekä ohjelmapalveluita.  
Varausperuste: Maakunnallisesti merkittävä matkailualue. 
 
Merkintä: c/at 209 Kunta: ENONTEKIÖ 
Päiväys: 21.12.2007 
Alueen nimi: KILPISJÄRVI 
Sijainti ja kuvaus: Kylä sijaitsee Enontekiön kunnan luoteisosassa vt 21:n varrella, Jäämerelle matkaa 50 km ja 
kunnan päätaajamaan 180 km. Kylää reunustaa Kilpisjärvi ja toisella puolella Saana. Vuonna 2005 kyläalueella asui 
reilu 100 asukasta. Pääosa asutuksesta on sijoittunut Kilpisjärven eteläpäähän, ko. alueelle sijoittuu myös 
paljon kylän palvelurakenteesta. 
Varausperuste: Rajakaupan keskittymä. 
Kehittämisperiaate: Alueella kehitetään monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja 
kulttuuriympäristöä ottaen huomioon myös Norjan kehityksen. Alueelle voidaan sijoittaa myös rajakauppaa palvelevia 
vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
 
Merkintä: RM 1426 Kunta: ENONTEKIÖ 
Päiväys: 21.12.2007 
Alueen nimi: SALMIVAARAN MATKAILUALUE 
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Kilpisjärvellä. Alue sisältää Kilpisjärven matkailupalveluiden alueet sekä 
mahdolliset lomarakennusalueet. 
Varausperuste: Valtakunnallinen/ seudullinen matkailualue 
 
Merkintä: RM 1427 Kunta: ENONTEKIÖ 
Päiväys: 21.12.2007 
Alueen nimi: KILPISJÄRVEN MATKAILUALUE 
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Kilpisjärven kylän pohjoisosassa. Alueella on leirintäalue. 
Varausperuste: Valtakunnallinen/ seudullinen matkailualue 
 
Merkintä: SL 4002 Kunta: ENONTEKIÖ 
Päiväys: 21.12.2007 
Alueen nimi: SAANAN ALUE 
Sijainti ja kuvaus: Alue kuuluu Käsivarren suurtuntureiden alueeseen, joka on osa noin 400 milj. vuotta sitten 
poimuttunutta Skandien vuoristoa. Kallioperässä on kalkkia, mikä näkyy rehevässä kasvillisuudessa. Alue on 
perustettu vuonna 1988 erityiseksi suojelualueeksi. Alue on tärkeä erityisesti uhanalaisten kasvien ja perhosten 
suojelun takia. Natura-alue muodostuu Saanan luonnonsuojelualueesta (ESA), joka on perustettu 
luonnonsuojelulain mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi ja Saanan lehdoista (LHA), joka on perustettu 
luonnonsuojelulain mukaiseksi lehtojensuojelualueeksi. 
Varausperuste: Saanan luonnonsuojelualue, asetus 496/88 ja lehtojensuojelualue, asetus 503/92, Natura VNp. 
20.8.1998 
 
Merkintä: SL 4207 Kunta: ENONTEKIÖ, KITTILÄ, KOLARI, MUONIO 
Päiväys: 21.12.2007 
Alueen nimi: TORNION-MUONIONJOKI 
Sijainti ja kuvaus: Tornionjoen - Muonionjoen Suomen puoleisen vesistöalueen vesipinta-ala lukuun ottamatta 
Tengeliönjoen vesistöaluetta on noin 32 000 ha. Tengeliönjoen vesistöalue ei kuulu alueeseen, koska se on rakennettu 
voimatalouskäyttöä varten. Myös Martimojoen ja Liakanjoen vesistöalueet on rajattu alueen ulkopuolelle, 
koska niiden luonnontila on ruoppausten, perkausten ja ojitusten vuoksi voimakkaasti muuttunut. Tornion - 
Muonionjoen vesistöalueesta n. 70 % kuuluu boreaaliseen ja 30 % alpiiniseen vyöhykkeeseen. Jokireitin 
pituus Kilpisjärveltä Perämerelle on yhteensä noin 500 km. Koko Suomen puoleisen vesistön jokipituus on 
yhteensä 3 600 km. Jokireitin ylin osa, Könkämäeno, saa alkunsa Kilpisjärvestä 473 m korkeudesta ja se 
laskee Käsivarren tunturiylänköä pitkin noin 90 km:n matkalla 142 m. Könkämäenon ja toisen latvahaaran 
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Lätäsenon yhtyessä Kaaresuvannon yläpuolella joki saa nimekseen Muonionjoki. Muonionjoen pituus on 
yhteensä 230 km, ja putouskorkeutta tällä jaksolla on 205 m. Muonionjoki laskee Lappean kohdalla Ruotsin 
puolelta tulevaan Tornionjokeen. Tornionjoen pituus Muonionjoen yhtymäkohdasta mereen saakka on 180 
km ja putouskorkeutta tällä suhteellisen alavalla Tornionjokilaakson alueella on 126 m. Huomattavimpia 
Tornion-Muonionjoen Suomen puoleisia sivujokia ovat Lätäseno, Jietajoki, Tarvantojoki, Palojoki, 
Jerisjoki, Äkäsjoki, Ylläsjoki, Naamijoki ja Martimojoki. Suurimmat järvet vesistöalueella ovat Kilpisjärvi, 
Jerisjärvi ja Äkäsjärvi. Tornionjokilaakso rannikolta Pellon korkeudelle saakka on suurimmaksi osaksi 
maatalouden muovaamaa kulttuurimaisemaa. Tornionjokilaakso Tornion kaupungin pohjoispuolelta lähelle 
Ylitornion taajamaa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Tornion -Muonionjoki on 
Kalixjoen ohella ainoa Suomen ja koko EU:n säännöstelemätön suuri (keskivirtaama yli 350 m3/s) 
jokivesistö. Veden laatu vesistöalueella on suurimmaksi osaksi hyvä tai erinomainen. 
Varausperuste: Natura VNp. 20.8.1998, Project Aqua 
 
Merkintä: SR 3080 Kunta: ENONTEKIÖ 
Päiväys: 21.12.2007 
Alueen nimi: KILPISJÄRVEN HOTELLI 
Sijainti ja kuvaus: Kohde sijaitsee Kilpisjärven kylässä. Pihapiiri on asvaltoitu. Lännessä hotellin takana noin 100 m 
on Kilpisjärvi jonka takaa siintävät Ruotsin ja Norjan jylhät tunturit. Idässä noin 100 m päässä kulkee valtatie 
E-8, jonka takana kaupparakennus. Kaupan ympäristöön rakennetaan uusia rakennuksia, lomamökkejä, 
liikerakennuksia. Niiden takana kohoaa mahtava Saana-tunturi. Historia: Arkkitehti Jouko Ylihannus 
suunnitteli rakennushallituksen rakennuttaman Enontekiön matkailuhotellin. Pihapiiriin valmistui ensiksi 
1948 hirsisauna ja maakellari. Majoitustiloina toimi aluksi Rovaniemeltä siirretty Pohjanhovin 
hotelliparakki, lisäksi kesämajoitustiloina oli neljä rakennusta. Matkailuhotellin puurakenteinen 
ravintolaosa valmistui 1949, korkea majoitusosa ja ravintola- ja majoitusosan yhdistävä halliosa valmistui 
1953. Keittiö- ja vastaanottotilojen laajennus valmistui 1956 ja matala aumakattoinen siipirakennus 1962. 
Vuosina 1979-1981 suoritettiin hotellin peruskorjaus, jolloin alkuperäinen sisustus hävitettiin. Hotelli on 
siirtynyt yksityis- omistukseen 1997. 
 
Merkintä: ma 5970 Kunta: ENONTEKIÖ 
Päiväys: 21.12.2007 
Alueen nimi: SAANAN MAISEMANÄHTÄVYYSALUE 
Sijainti ja kuvaus: Kilpisjärven koillisrannalla kohoava Saana on Käsivarren ylätuntureista, ehkä koko Suomen Lapin 
tuntureista tunnetuin. Sen tunnusomainen ja kunnioitusta herättävä ulkonäkö ja laelta avautuvat mahtavat 
näköalat ovat tehneet siitä suositun matkailukohteen. "Kilpisjärven vieritse, suunnilleen samaa reittiä kuin 
nykyinen Neljän tuulen tiekin noudattaa, on kulkenut Vanha Tornion ja Jäämeren rannikon välinen 
kauppareitti ja talvitie. Kilpisjärven rannalla on kauan ollut kauppareitin kulkijoille tarkoitettu 
levähdyspaikka, valtion rakennuttama Siilastupa. Alueen suosio matkailukohteena on alkanut vasta sotien 
jälkeen, kun parantuneet tieyhteydet sekä erämaaretkeilijöiden ja luonnonystävien kuvaukset tekivät seutua 
tunnetuksi. Seudun asutus on keskittynyt kokonaan Kilpisjärven rannoille, lähinnä Saanan ja järven 
väliselle kapealle vyöhykkeelle, jossa tien varrella sijaitsevat mm. kauppa, matkailuhotelli, biologinen 
asema, rajavartiosto, huoltoasema ja retkeilykeskus. Näistä edustavinta rakennettua ympäristöä edustaa 
myöhäisfunktionalistinen matkailuhotelli (rak. v.1947) sekä 1980-luvun lopussa hotellin tuntumaan 
rakennetut pienrivitalot, jotka varsin onnistuneesti sulautuvat ympäröivään karuun luontoon. Muilta osin 
Saanan seutu on asumaton ja rakentamaton. 
Varausperuste: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
 
Merkintä: Ms 6610 Kunta: ENONTEKIÖ 
Päiväys: 24.1.2008 
Alueen nimi: ENONTEKIÖN LUONTAISTALOUSVALTAINEN ALUE 
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3.2 Yleiskaava 
 
Kilpisjärven alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueen kaavat ja muu 
maankäyttö on pitkälle toteuttanut Kilpisjärven alueelle laadittua oikeusvaikutuksetonta 
yleiskaavaa.  
 
3.3 Asemakaava 
 
Kilpisjärven kyläalueella on asemakaava. 
Saananjuuren alueelle on hyväksytty asemakaava, jonka hyväksymispäätöksestä tehty 
valitus on Rovaniemen hallinto-oikeudessa ratkaistavana. 
 
Salmivaaran alueella on ranta-asemakaava.    

        
4. Yleiskaavan laatimisen tavoite 

 
Kilpisjärven alue on yksi Suomen perinteisiä matkailualueita, jonka suosio on viime 
vuosina kasvanut erityisesti Norjassa. Myös keski- ja länsieurooppalaisten matkailijoiden 
määrä on viime vuosina ollut kasvussa. Alueella onkin erittäin hyvät mahdollisuudet 
kehittyä yhdeksi Euroopan ainutlaatuisimmista luontomatkailualueista. Mahdollisuuksia 
lisää myös Ruotsin ja Norjan lisääntynyt kiinnostus omien alueidensa kehittämiseen.  
 
Vaikka Kilpisjärvi on Enontekiön ja pohjoisen Tunturi-Lapin voimakkaimmin kehittyvä kylä 
ollut jo lähes 20 vuotta, kehittäminen on ollut kunkin toimijan oma-aloitteisuuden varassa. 
Yhteinen ohjelma ja visio kylän tulevaisuudesta on puuttunut.  
 
Enontekiön kunta ja Metsähallitus laativat EU:n osarahoittamana Kilpisjärvi 2020 
kehittämissuunnitelman, jolla luotiin näkemys alueen kehittämisestä. 
Kehittämissuunnitelmalla luotiin kaikkien Kilpisjärven toimijoiden yhteistyönä suuntaviivat 
sille, miten Kilpisjärven aluetta tulee kehittää. Nyt laadittavalla Kilpisjärven yleiskaavalla 
ohjataan alueen maankäyttö oikeusvaikutteisella yleiskaavalla. 
 
Kilpisjärven – Käsivarren alue on niin ainutlaatuinen, että alueen kehittämistä 
suunniteltaessa on panostettava huomattavasti tavanomaisen matkailukeskuksen 
kehittämistä enemmän lähtökohtien analysointiin ja kaikkien toimenpiteiden vaikutusten 
arviointiin ja toteuttamisen ohjaamiseen. Siksi kehittämissuunnitelman yhteydessä 
laadittiin erittäin kattava analyysi alueen oloista ja kehittämistoimien vaikutuksista.   
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5. Yleiskaavoituksen perusselvitykset 
 
Kilpisjärvi 2020 kehittämissuunnitelman yhteydessä tehtiin seuraavat selvitykset: 
 
-    Kilpisjärvi 2020 kehittämissuunnitelma raportti (31 sivua)  
-    Kilpisjärvi 2020 kehittämissuunnitelman maankäyttö (31 sivua + karttaliite 1:10 000)   
-    Kilpisjärven maisemaselvitys, Pöyry Finland Oy 2010 ( 59 sivua)  
-    Kilpisjärvi 2020-hanke Luonnontilan selvitys,FCG 15.12.2010 (71 sivua)  
-    Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2010 Kilpisjärvellä, Metsähallitus,  
     MH  5520/41/2010 (422 sivua)  
-   Kulttuuriperintökohteiden inventoinnin tarkentaminen, Metsähallitus,  
     MH 4981/41/2011 (192 sivua)  
-    Uhanalaisetn sammallajien ja sammalille tärkeiden elinympäristöjen kartoitus 
     Kilpisjärvellä 2011, Metsähallitus, MH 4657/41/2011 (38 sivua) 
 
Nämä selvitykset ovat yleiskaavaa laadittaessa käytettävissä ja ne katsotaan riittäviksi, 
ellei yleiskaavoituksen viranomaisneuvotteluissa tai yleiskaavasta annettavissa 
lausunnoissa todeta muita selvitystarpeita. 
 
 
6. Yleiskaavan vaikutusten arviointi 

        
Kaavaehdotuksen ja sen valmistelussa laadittavien luonnosten vaikutusten arvioinnissa 
arvioidaan: 
- Maisemavaikutusten arviointi, perustana Kilpisjärvi 2020 kehittämissuunnitelman 

maisemaselvitykset ja maisemavaikutusten arviointi 
- Kaavan vaikutukset luontoon ja sen monimuotoisuuteen sekä Natura-arvioinnin 

tarveharkinta, perustana Kilpisjärvi 2020 kehittämissuunnitelman luontoselvitykset ja 
vaikutusten arviointi 

- Kaavan vaikutukset elinkeinoihin, perustana Kilpisjärvi 2020 kehittämissuunnitelma 
raportti  

- Kaavan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
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 7. Osalliset, osallistuminen ja viranomaisyhteistyö 

7.1 Osalliset 

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti osallisia kaavoitukseen ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. Kilpisjärven yleiskaavoituksessa osallisia ovat: 

- viranomaiset:  
o Enontekiön kunta 
o Lapin ELY-keskus 
o Lapin liitto 
o Museovirasto 
o Saamelaismuseo Siida 
o Saamelaiskäräjät 
o Lapin pelastuslaitos 
o Rajavartiolaitos 

- maanomistajat:  
o Metsähallitus 
o Yksityistilojen omistajat 

- yhteisöt joiden toimialaa kaavoitus koskee:  
o Kilpisjärven kyläyhdistys 
o Käsivarren paliskunta 
o Enontekiön Sähkö Oy 
o Enontekiön Vesihuolto Oy 
o Lapin luonnonsuojelupiiri ja luonnonsuojeluyhdistykset 

Yleiskaavan laatimisesta tiedotetaan Enontekiön kunnan tiedotusmenettelyn mukaisesti 
julkisella kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, Enontekiön sanomissa ja kunnan www 
sivulla www.enontekio.fi.  

 

      7.2 Osallistuminen 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, kertoa mielipiteitään ja tehdä 
muistutuksia seuraavasti: 

       
Kaavoituksen vireilletulon vaiheessa  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Enontekiön kunnan teknisen  
toimiston ilmoitustaululla ja kunnan internet sivuilla 12.3.2012 alkaen siihen saakka, kun  
kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana.  

Osallisilla on MRL:n 64 § 2 mom:n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle neuvottelun käymistä 
OAS:n riittävyydestä. Ennen kuin osallinen vaatii neuvottelun käymistä ELY-kuksessa, 
toivotaan osallisen esittävän havaitsemansa puutteet Enontekiön kuntaan tai kaavan 
laatijalle. 
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Kaavan luonnosvaiheessa  
 

Kaavan laatimisvaiheen kuuleminen ajoittuu kevääseen 2012.  

Yleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaista 
kuulemista varten nähtäville Enontekiön teknisen toimiston ilmoitustaululle ja kunnan 
internet sivuille. Kaavaluonnos esitellään Kilpisjärvellä järjestettävässä 
yleisötilaisuudessa. 

Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallisena mielipiteitä luonnoksesta ja sen 
valmistelusta. Kaavan luonnoksesta ja valmisteluaineistosta pyydetään myös 
lausunnot viranomaisilta ja kuntien omilta hallintokunnilta.  

 
Kaavaehdotusvaiheessa  

 
Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta valmistellaan yleiskaavaehdotus. 
Kaavaehdotusvaihe ajoittuu alustavan aikataulun mukaan loppusyksyyn 2012.  

Kaavaehdotus asetetaan MRL 95§:n ja MRA 19§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 
päivän ajaksi. Kaavaehdotus esitellään Kilpisjärvellä järjestettävässä yleisötilaisuudessa.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kunnan 
perusteltu kannanotto jätettyyn muistutukseen ennen kaavan hyväksymistä.  

 
Kaavan hyväksymisen vaiheessa 
  
Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.  

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Rovaniemen hallinto-oikeuteen ja 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

7.3 Viranomaisyhteistyö  

Kaavoituksesta järjestetään viranomaisneuvottelu, kaavan valmisteluvaiheessa ennen 
kuin valmisteluaineisto asetetaan osallisten mielipiteiden kuulemista varten nähtäville 
(27.3.2012). 

Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on pidetty 
julkisesti nähtävillä ja siitä on saatu lausunnot.  

Viranomaisilta pyydetään MRA 28§:n mukaisesti lausunnot kaavaehdotuksesta. 
Viranomaisille annetaan mahdollisuus antaa lausunto jo valmisteluvaiheessa MRA 30§:n 
mukaisen kuulemisen yhteydessä ja  
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 8. Aikataulu ja yhteystiedot  

 

AIKATAULU: 

Kaavan vireilletulosta tiedottaminen                 07.03.2012 
1. viranomaisneuvottelu          27.03.2012 
Valmistelu vaiheen kuuleminen                        05-06/2012  
Julkinen nähtäville asettaminen                       10-11/2012 
Valtuustokäsittely                                              02-03/2013 

 

YHTEYSTIEDOT: 

 Enontekiön kunta 
 Ounastie 165 
 99400 Enontekiö 
 www.enontekio.fi 
 
Enontekiön kunnassa kaavoituksen vastuuhenkilöt: 

 
      Lasse Mäkitalo 

lasse.makitalo@enontekio.fi 
p. 0400-393 798 

 
Eino Mäkelä 
eino.makela@enontekio.fi 
p. 0400-168 885 
 
Kalevi Keskitalo 
kalevi.keskitalo@enontekio.fi 
p. 040-755 6074 
 

 
Kaavan laatija:  

Seitap Oy, www.seitap.fi 
tapani.honkanen@seitap.fi 
Tapani Honkanen  
p. 0400-391 468 

 
 


