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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 Hommakankaan asemakaavan muutosta kortteleissa 3 ja 4. 

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

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

Kaavan vireilletulo: 

�       Asemakaavan muutoksen  vireilletulo  17.6.2020. 

�       Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Enontekiön kunnan teknisen 
toimiston ilmoitustaululla  ja Enontekiön kunnan internetsivuilla osoitteessa www.enontekio.fi.  

2. Kaavoitettava alue 
Muutettava alue sijaitsee Ylikyrön Vuontisjärvellä lähellä hotelli Vuontispirttiä.  
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3. Suunnittelutilanne 
 
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Tällä hetkellä voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 

-     Luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä edistetään 
-    Terveellinen ja turvallinen ympäristö  
-     Alueidenkäytöllä luodaan mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle 

Alueiden käytön suunnittelulla tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutumista. 
 

 
3.2 Maakuntakaava 
Enontekiö kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Alla ote maakuntakaavasta. 

 
Maakuntakaava ei ole voimassa asemakaavan alueella eikä maakuntakaavassa ole osoitettu  
sellaista tavoitetta, joka olisi ohjeena Hommakankaan korttelin 1 käyttötarkoituksen muutokselle.       

3.3 Yleiskaava 
 

Ylikyrön alueelle on 1980 luvulla laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava. Alueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.           
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3.4 Asemakaava  
Muutettavana oleviin kortteleihin on hyväksytty asemakaavan muutos 30.8.2019 § 182. Siinä 
muutoksessa rakennusoikeudet on osoitettu vanhan kaavan rakennusoikeuksista 
poikkeavasti.  
Hommakankaan vanhassa asemakaavassa on rakennusoikeudet osoitettu niin, että 
rakennuspaikalle saa rakentaa kaavakartalla osoitetun kerrosalan mukaisesti 
asuinrakennuksia ja sen lisäksi puolet kaavakartalla osoitetusta kerrosalasta 
varastorakennuksia. 
 

 
Muutettava kaava.  
 
 
4.  Asemakaavan muutoksen tavoite 
 

Muutoksella korttelien rakennusoikeudet osoitetaan vastaamaan vanhan kaavan mukaisia 
rakennusoikeuksia. 

 
5. Tehtävät selvitykset 
Kaavan muutos koskee 30.8.2019 hyväksyttyä asemakaavaa. Muutoksella ei muuteta 
korttelien eikä rakennuspaikkojen rajoja. Muutoksen perustaksi ei katsota tarpeelliseksi tehdä 
mitään täydentäviä selvityksiä.   
 
6.   Arvioitavat vaikutukset 

        
Kaavan muutoksen selostuksessa arvioidaan muutoksen vaikutukset luonnolle, maisemaan ja           
Hommakankaan kaavan kokonaisrakenteeseen. 
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   7.     Osalliset ja osallistuminen 

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. Tämän 
asemakaavan muutoksen osallisia ovat: 

- viranomaiset: Enontekiön kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Saamelaismuseo Siida,   
- maanomistajat: alueen maanomistaja, rajanaapurit  
 

 Asemakaavan muutoksesta tiedotetaan Enontekiön kunnan tiedotusmenettelyn mukaisesti. 

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet 
sivuilla ja kunnanvirastossa.  

Viranomaisyhteistyö:  

 Tässä OAS:ssa kuvatun kaavoitustyön ei katsota koskevan valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia 
alueidenkäyttötavoitteita, joten kaavoituksesta ei ole tarkoitus järjestää MRL 66 §:n tarkoittamaa 
viranomaisneuvottelua. 

 8. Aikataulu, yhteystiedot ja palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  

   AIKATAULU: 

   Kaavan vireilletulosta tiedottaminen                  06/2020 

Valmistelun aikainen kuuleminen (MRA 30§)    06/2020  
Julkinen nähtäville asettaminen (MRA 27§)       09/2020 
Valtuustokäsittely                                                11/2020 

YHTEYSTIEDOT: 

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

      Kai Takkunen 
kai.takkunen@enontekio.fi 
p. 040-571 6537 

 
Kaavan laatija:  

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

 
 


