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Enontekiön lentoaseman toiminta jatkuu 
 
Enontekiön kunta ja Finavia ovat allekirjoittaneet lentoaseman toiminnan jatkumisen 
mahdollistavan esisopimuksen perjantaina 31.7.2020. 
 

Koko kevään ja kesän intensiivisten Tunturi-Lapin kuntien, Tunturi-Lapin yrittäjien ja Finavian välisten 

neuvottelujen tuloksena on päästy yhteiseen tavoitteeseen; Enontekiön lentoaseman toiminta jatkuu. 

Enontekiön kunta on sitoutunut pitämään kentän toiminnassa esimerkiksi perustamalla sitä pyörittävän 

yhtiön tai löytämään jonkin muun ratkaisun. 

 

Sopimuksilla turvataan Tunturi-Lapin matkailun kehittäminen 

 

Perjantaina 31.7.2020 allekirjoitetuissa esisopimuksissa Finavia ja Enontekiön kunta ovat sopineet 

Enontekiön lentoaseman liiketoiminnan kaupasta. Lisäksi osapuolet sopivat lentoaseman 

operointisuhteiden uudelleenjärjestelemiseen liittyvien toimenpiteiden jatkovalmistelusta sekä 

Enontekiön lentoaseman kiitotien päällystyksen rahoituksesta. 

Kaupan myötä Enontekiön lentoaseman ylläpito, lentoliikenteen matkustajapalveluiden järjestäminen, 
lentoaseman alueen kunnossapito, lentoaseman kaupallinen toiminta sekä lentoaseman kehittäminen 
siirtyvät Enontekiön kunnalle. Finavia operoi vielä ensi talvena Enontekiön lentoasemalle suuntautuvan 
lentoliikenteen. 

Eduskunnan lisätalousarviossa on myönnetty Enontekiön lentoaseman kehittämiseen 5 miljoonaa euroa. 
Lentoaseman investoinnit hoidetaan Tunturi-Lapissa. Finavia kuitenkin toteuttaa lentoaseman kiitotien 
päällystysurakan elo-syyskuun 2020 aikana. Päällystyksen kustannuksista vastaa Enontekiön kunta. 

Lopulliset järjestelyä koskevat sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa lokakuussa 2020. Nyt solmitut 
sopimukset edellyttävät vielä osapuolten toimivaltaisten päätöksentekoelinten hyväksyntää elokuun 
aikana. 

Matkanjärjestäjille ja investoijille saadaan varmuus lentoaseman toimivuudesta 

Lapissa, Tunturi-Lapissa ja Enontekiöllä iloitaan matkailua ja alueen taloutta edistävästä 

neuvottelutuloksesta. 

 

- Sopimus tarkoittaa kunnan kannalta sitä, että Enontekiölle voidaan lentää tulevina vuosina. 

Matkanjärjestäjät voivat käyttää lentokenttää ensi ja tulevina talvina. Olemme erittäin tyytyväisiä, 

että pääsimme neuvotteluissa yhteisesti sovittuun tavoitteeseen Tunturi-Lapin saavutettavuuden 

kehittämiseksi. Tämä palvelee koko Tunturi-Lapin vetovoimaa, aluetaloutta ja matkailua. Kunta on 

sitoutunut pitämään kentän toiminnassa esimerkiksi perustamalla sitä pyörittävän yhtiön tai 

löytämään jonkin muun ratkaisun. Selvää kuitenkin on, että tällä järjestelyllä varmistamme 

lentoaseman toiminnan. Haluan kiittää kaikkia asiaan vaikuttaneita tahoja ja ihmisiä eduskunnasta 

Tunturi-Lapin yrittäjiin, kertoo Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. 

 

- Astumme aivan uudelle kehitysuralle koko alueen näkökulmasta.  Olemme ottamassa todella 

merkittävän askeleen saavutettavuuden kehittämisessä. Näemme tässä paljon mahdollisuuksia ja 
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uskomme alueen vetovoimaan turvallisena ja ainutlaatuisia luontokokemuksia tuottavana 

kohteena, toteaa Enontekiön valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen. 

 

- Tällä päätöksellä turvataan Tunturi-Lapin matkailun kehityksen kaikkein tärkein eli saavutettavuus 

seuraavaksi 15–20 vuodeksi. Se tarkoittaa noin 5,5 meur aluetaloudellisia vaikutuksia vuodessa, 

joten puhutaan varovastikin arvioiden vähintään 100 meur positiivisesta kehityksestä alueelle” 

kertoo Enontekiön yrittäjien puheenjohtaja Pasi Ikonen. 

 

- Tämä tulos on positiivinen signaali kaikille Tunturi-Lapin alueelle suunnitelluille investoinneille ja 

uskomme, että se käynnistää positiivisen aallon erityisesti Enontekiön ja Muonion alueella. 

Tunturi-Lapin matkailun yrityksille ja alueorganisaatioiden kasvulle on nyt luotu tärkeä 

saavutettavuuden perusta, jonka päälle on hyvä rakentaa tulevia investointeja ja kestävän 

kehityksen toimenpiteitä matkailun kasvattamiseksi” kertoo Tunturi-Lapin Kehitys ry 

toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula. 

  
 

Enontekiö Airport continues to operate 
 

The municipality of Enontekiö and Finavia have signed a preliminary agreement enabling the airport to 

continue operations on Friday, July 31, 2020. 

 

Throughout the spring and summer, intensive negotiations between the municipalities of Fell Lapland, 

entrepreneurs of Fell Lapland and Finavia have resulted in a common goal; Enontekiö Airport continues to 

operate. The municipality of Enontekiö is committed to keeping the airport in operation, for example by 

setting up a company to run it or find another solution. 
 

The agreements secure the development of tourism in Fell-Lapland 
 

In the preliminary agreements signed on Friday, July 31, 2020, Finavia and the municipality of Enontekiö 

have agreed on the sale of the business of Enontekiö Airport. In addition, the parties agreed on the 

further preparation of measures related to the restructuring of the airport's operational relations and on 

the financing of the runway paving at Enontekiö Airport. 

 

With the transaction, the maintenance of Enontekiö Airport, the organization of air passenger services, 

the maintenance of the airport area, the commercial operations of the airport and the development of 
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the airport will be transferred to the municipality of Enontekiö. Finavia will still operate air traffic to 

Enontekiö Airport next winter. 

 

The Parliament's supplementary budget has allocated EUR 5 million for the development of Enontekiö 

Airport. The airport's investments are managed in Fell-Lapland. However, Finavia will complete the airport 

runway paving contract during August-September 2020. The municipality of Enontekiö is responsible for 

the costs of paving. 

 

The final agreements on the arrangement are due to be signed in October 2020.  

The agreements now concluded still require the approval of the competent decision-making bodies of the 

parties during August. 
 

Tour operators and investors can have confidence in the functioning of the airport  
 

Lapland, Fell-Lapland and Enontekiö are pleased with the result of the negotiations, which promote 

tourism and the region's economy. 

 

- From the municipality's point of view, the agreement means that flights to Enontekiö can be done in the 

forthcoming years’ time. Tour operators can use the airport next and coming winters. We are very pleased 

that we reached a jointly agreed goal in the negotiations to develop the accessibility of Fell-Lapland. This 

serves the attractiveness, regional economy and tourism of the whole of Fell Lapland. The municipality is 

committed to keeping the field in operation, for example by setting up a company to run it or find another 

solution. However, it is clear that with this arrangement we will ensure the operation of the airport. I 

would like to thank all those who have contributed and people from Parliament to the entrepreneurs of 

Fell-Lapland, says Jari Rantapelkonen, Mayor of Enontekiö. 

 

“We are entering a whole new development path from the perspective of the whole region. We are taking 

a really significant step in improving accessibility. We see a lot of opportunities here and we believe in the 

attractiveness of the area as a safe destination that produces unique nature experiences”, says Seppo 

Alatörmänen, Chairman of the Enontekiö Council. 

 
“This decision secures the most important issue in the development of tourism in Fell-Lapland, 
accessibility for the next 15–20 years. This means about 5.5 million euros of regional economic effects per 
year, so we are even cautiously talking about a positive development of at least 100 million euros for the 
region”, says Pasi Ikonen, chairman of Enontekiö's entrepreneurs. 
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“This result is a positive signal for all planned investments in the Fell-Lapland region and we believe that 

this will trigger a positive wave, especially in the Enontekiö and Muonio regions. An important accessibility 

foundation has now been created for the tourism companies and regional organizations of Fell-Lapland, 

on which it is good to build future investments and sustainable development measures to increase 

tourism” says Fell-Lapland Development executive director Veli-Matti Hettula.  

 


