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KUULUTUS 
HIRVINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVOITUS 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen tiedottaminen kaavoituksen vireilletulosta. 
Maanomistajat ovat esittäneet Inarin kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman ranta-asemakaavan laatimisesta Hirviniemen ranta-alueelle. Kaavoitus 
koskee kiinteistöjä 148-403-97-0, 148-403-17-94, 148-409-11-24, 148-409-4-35, 148-409-6-3, 148-
409-6-19, 148-409-6-9 ja 148-409-6-14. 
 
Maanomistajat huolehtivat MRL 74 §:n mukaisesti kaavan laatimisesta. Kaavoituksen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan kaavoitusmenettelyä ja osallisten mahdollisuutta 
osallistua kaavoitukseen on nähtävillä Inarin kunnantalon teknisellä osastolla Ivalossa ja Inarin 
kunnan sivuilla www.inari.fi palvelut – tekniset palvelut – kaavoitus – vireillä olevat kaavat – ranta-
asemakaavat. 
 
Osallisella on mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman riittävyydestä siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti 
nähtäville. 
 
Ivalossa 15.11.2017 
INARIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA 
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GULAHUS 
HIRVINIEMI GÁDDESAJÁDATLÁVVA 
Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:s dárkkuhuvvon dieđiheapmi lávvaráhkadeami álggaheamis. 
Eanaeaiggádat leat ovdanbuktán Anára gildii eanageavahan- ja huksenlágas dárkkuhuvvon 
oassálastin- ja árvvoštallanplána gáddesajádatláva ráhkadeamis Hirviniemi gáddeviidodahkii. 
Lávvaráhkadeapmi guoská giddodagaid 148-403-97-0, 148-403-17-94, 148-409-11-24, 148-409-4-
35, 148-409-6-3, 148-409-6-19, 148-409-6-9 ja 148-409-6-14. 
 
Eanaeaiggádat fuolahit EHL 74 §:s dárkkuhuvvon láva ráhkadeamis. Lávvaráhkadeami oassálastin- 
ja árvvoštallanplána (OÁP), mas govviduvvo lávvaráhkadanmeannudeapmi ja osolaččaid 
vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái lea oaidninláhkai Anára gielddadálu teknihkalaš 
ossodagas Avvilis ja Anára gieldda siidduin www.inari.fi palvelut – tekniset palvelut – kaavoitus – 
vireillä olevat kaavat – ranta-asemakaavat. 
 
Osolaččas lea vejolašvuohta evttohit Lappi EBJ-guovddážii ráđđádallamiid oassálastin- ja 
árvvoštallanplána doarváivuođas dan rádjai, go lávvaevttohus ásahuvvo almmolaččat 
oaidninláhkai. 
 
Avvilis 15.11.2017 
ANÁRA GIELDDA TEKNIHKALAŠ LÁVDEGODDI 
 
 
 
KULLUUTTÂS 
HIRVINIEMI RIDDOSAJATTÂHKAAVAM 
Eennâmkevttim- já huksimlaavâ 63 § miäldásâš tieđettem kaavam jotonpuátimist. 
Eennâmomâsteijeeh láá oovdânpuáhtám Aanaar kieldân eennâmkevttim- já huksimlaavâ miäldásii 
uásálistem- já árvuštâllâmvuávám riddosajattâhkaava rähtimist Hirviniemi riddokuávlun. Kaavam 
kuáská kiddoduvváid 148-403-97-0, 148-403-17-94, 148-409-11-24, 148-409-4-35, 148-409-6-3, 
148-409-6-19, 148-409-6-9 já 148-409-6-14. 
 
Eennâmomâsteijeeh huolâtteh EHL (MRL) 74 § miäldásávt kaava rähtimist. Kaavam uásálistem- já 
árvuštâllâmvuávám (UÁV), mast kovvejuvvoo kaavamlattim já uásálij máhđulâšvuotâ uásálistiđ 
kaavaamân lii uáinimnáál Aanaar kieldâtáálu teknisii uásáduvâst Avelist já Aanaar kieldâ siijđoin 
www.inari.fi palvelut – tekniset palvelut – kaavoitus – vireillä olevat kaavat – ranta-asemakaavat. 
 
Uásáliist lii máhđulâšvuotâ oovdânpyehtiđ Laapi IPI-kuávdážân ráđádâllâm toollâm uásálistem- já 
árvuštâllâmvuávám keelijdvâšvuođâst toos räi, ko kaavaiävtuttâs piäijoo almolávt uáinimnáál. 
 
Avelist 15.11.2017 
AANAAR KIELDÂ TEKNISÂŠ LÄVDIKODDE 

 


