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Suunnitelmassa kerrotaan maankäyKö- ja rakennuslain 63 §:n mukaises?, miten osallistuminen ja vuoro-
vaikutus sekä kaavan vaikutusten arvioin? tapahtuvat kaavaprosessissa. 
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 Tiivistelmä  

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunniJeilla kulta- ja kobol\-
kaivos. Hankkeeseen liiJyen laaditaan vaihemaakuntakaava sekä osayleiskaavat kummankin kunnan alu-
eelle. Hankkeeseen liiJyen toteutetaan myös ympäristövaikutusten arvioinNmeneJely (YVA). Suunniteltu 
kaivosalue sijoiJuu Kemijoen vesistöalueelle. 

Tässä osallistumis- ja arvioinNsuunnitelmassa (OAS) kerrotaan maankäyJö- ja rakennuslain mukaisesN, 
miten osallistuminen sekä kaavan vaikutusten arvioinN tapahtuvat vaihemaakuntakaavaprosessissa. Osay-
leiskaavoihin liiJyen on laadiJu oma osallistumis- ja arvioinNsuunnitelma. Suunnitelmia päivitetään tarvit-
taessa suunniJelun edetessä. Kaivoshankkeen suunniJeluprosessissa kiinnitetään erityistä huomiota kat-
tavaan vuorovaikutukseen. 

Suunniteltu kaivosalue sijoiJuu osiJain MusNaapa – KaaJasjärven Natura-alueelle. Louhinnan toteuJami-
seksi tutkitaan useita erilaisia vaihtoehtoja. Kaivostoimintaa palveleva infrastruktuuri suunnitellaan ja to-
teutetaan mahdollisuuksien mukaan Natura-alueen ulkopuolelle. Hankkeeseen liiJyen toteutetaan luon-
nonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvioinN- ja lausuntomeneJely. 

MaankäyJö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saaJaa huomaJavasN vaikuJaa. Lisäksi osallisia ovat vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunniJelussa käsitellään.  

Osallisilla on mahdollisuus antaa palauteJa maakuntakaavatyön eri vaiheissa ja useilla eri tavoilla. Ensim-
mäistä kertaa palauteJa on mahdollista antaa kaavan vireilletulon ja osallistumis- ja arvioinNsuunnitelman 
kuuluJamisen yhteydessä ja kun osallistumis- ja arvioinNsuunnitelma asetetaan nähtäville. Myöhemmin 
osalliset voivat antaa mielipiteen kaavan valmisteluvaiheessa tai muistutuksen kaavaehdotuksesta. Vapa-
muotoista palauteJa on mahdollista antaa koko kaavaprosessin ajan. Hankkeelle perustetaan oma verkko-
sivusto rajapalot.fi ja palautekanava. Verkkosivusto on auennut marraskuun 2021 alussa. Kaavatyöhön voi 
osallistua myös prosessin aikana järjesteJävissä esiJely- ja keskusteluNlaisuuksissa.  

Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinN tapahtuu maankäyJö- ja rakennuslain ja –asetuksen mukai-
sesN osana kaavaprosessia. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään YVA-meneJelyn ja Natura-arvioinnin 
tuloksia. 

Vaihemaakuntakaavan laaNmisesta vastaa Lapin liiJo. Maakuntakaavatyö laaditaan Niviissä yhteistyössä 
viranomaisten kanssa. Maakuntakaavatyötä ohjaa Lapin liiton hallituksen nimeämä ohjausryhmä. Vaihe-
maakuntakaavan hyväksyy Lapin maakuntavaltuusto. Alustavan tavoiteaikataulun mukaisesN maakunta-
kaavan etenisi hyväksymiskäsiJelyyn vuoden 2026 alkupuolella. Lainvoimaisten kaavojen lisäksi toiminnan 
käynnistäminen vaaNi muun muassa kaivos-, ympäristö- ja vesitalousluvat. 

Kaavatyön etenemisestä Nedotetaan akNivisesN Lapin liiton internetsivuston maakuntakaavoitusosiossa 
(lapinliiJo.fi/aluesuunniJelu/maakuntakaavoitus/), jonne perustetaan myös oma vaihemaakuntakaavaa 
koskeva sivu. Vaihemaakuntakaavatyön etenemisestä Nedotetaan akNivisesN myös kunNen internetsivuilla, 
paikallislehdissä sekä hankkeen internetsivuilla. Kaavaan liiJyvät kuulutukset julkaistaan Lapin liiton ja 
kunNen ilmoitustauluilla ja internetsivuilla sekä paikallislehdissä (Lapin Kansa ja Meän Tornionlaakso). Yh-
teyshenkilöiden Nedot löytyvät tämän osallistumis- ja arvioinNsuunnitelman viimeiseltä sivulta.  

https://rajapalot.fi/
https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/
https://rajapalot.fi/
https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/
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1.Johdanto 
Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunniJeilla kulta- ja kobol\kai-
vos. Louhinnan toteuJamiseksi tutkitaan useita erilaisia vaihtoehtoja.  

Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan kaivoshankeJa koskevat seudulliset maankäyJökysymykset. Maakunta-
kaavan rinnalla laaditaan myös kaivoshankeJa koskevat osayleiskaavat kummankin kunnan alueelle. Hank-
keeseen liiJyen toteutetaan kaavoituksen rinnalla myös ympäristövaikutusten arvioinNmeneJely (YVA). 
Lainvoimaisten kaavojen lisäksi toiminnan käynnistäminen vaaNi muun muassa kaivos-, ympäristö- ja vesita-
lousluvat. 

HankeJa koskevassa kaavoituksessa ja YVA-meneJelyssä kiinnitetään erityistä huomiota monipuoliseen 
vuorovaikutukseen. Maakuntakaavan hyväksyy Lapin maakuntavaltuusto. Osayleiskaavat hyväksytään kun-
nan- ja kaupunginvaltuustossa.  

Tässä osallistumis- ja arvioinNsuunnitelmassa (OAS) kerrotaan vaihemaakuntakaavan lähtökohdista, aikatau-
lusta ja siitä kuinka suunniJeluun voi osallistua. Suunnitelmassa kerrotaan mitä vaikutuksia tullaan arvioi-
maan ja miten vaikutusten arvioinN toteutetaan. PalauteJa osallistumis- ja arvioinNsuunnitelmasta on 
mahdollista antaa koko kaavaprosessin ajan. Suunnitelmaa päivitetään tarviJaessa kaavaprosessin aikana. 

2.SuunniKelu- ja vaikutusalue 
Vaihemaakuntakaavan suunniJelualue sijaitsee Rovaniemen kaupungin ja Ylitornion kunnan alueella. Etäi-
syyJä suunnitellulta kaivosalueelta Rovaniemen keskustaan on noin 30 km ja Ylitornion keskustaan noin 55 
km. Tornion kaupungin ja Tervolan kunnan rajoille etäisyyJä on noin 10 km. Lähimmät kylät ovat Muurola ja 
Kaitajärvi. SuunniJelualueen eteläosassa kulkee Muurolan ja Aavasaksan välinen maanNe 930. Rajapalojen 
suunniteltu kaivoshankealue sijoiJuu Kemijoen vesistöalueelle. Kaavan vaikutusalue uloJuu suunniJelua-
lueJa laajemmalle.  

Suunniteltu kaivosalue sijoiJuu osiJain MusNaapa – KaaJasjärven Natura-alueelle (FI1301301, SAC/SPA), ja 
osiJain valNon omistamille metsätalousalueille. Kaivostoimintaa palveleva infrastruktuuri suunnitellaan ja 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Natura-alueen ulkopuolelle.    

Vaihemaakuntakaava-alue sijaitsee porohoitoalueella. Kaava-alue sijoiJuu Palojärven paliskunnan alueelle.   

Kaavan alueellinen laajuus tarkentuu suunniJeluprosessin edetessä. Vaihemaakuntakaava tulee todennä-
köisesN käsiJämään varsinaisen kaivosalueen lisäksi ainakin kaivoshankkeeseen kytkeytyvät Ne- tai voima-
johtoyhteydet sekä mahdolliset purkuvesilinjaukset. 
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SuunniJelualue sijaitsee Lapin eteläosassa Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella. VioleNlla on osoiteJu alueen liki-
määräinen sijainN. Vaihemaakuntakaavassa voidaan osoiJaa esimerkiksi infrastruktuuriin liiJyviä merkintöjä laajem-
mallekin alueelle.  

3.Perus?edot kaivoshankkeesta 

3.1.Kaivoshankkeen yleis1edot 
Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunniJeilla kulta- ja kobol\kai-
vos. Louhinnan toteuJamiseksi tutkitaan useita vaihtoehtoja. Rajapalot sijoiJuu Suomen kolmen parhaan 
kultavarannon joukkoon pitoisuuden ja arvioitujen unssien määrän perusteella, ja on yksi harvoista NI 
43-101 -arvioinNstandardin mukaisesN arvioiduista kobol\varannoista Euroopassa. 

Rajapalojen kalliopaljastumista, lohkareista ja kallioperästä on oteJu vuoden 2012 jälkeen tuhansia näyJei-
tä, joiden kultapitoisuus on merkiJävä. Rajapalojen alueelta on kullan lisäksi tunnisteJu merkiJäviä kobolt-
Npitoisuuksia. Tutkimukset osoi\vat kobolNn esiintymisen olevan vahvasN sidoksissa kullan esiintymiseen 
kallioperän eri kerroksissa. Kullan esiintyminen yhdessä kobolNn kanssa on lisännyt alueen kiinnostavuuJa 
enNsestään, koska kobol\ on yksi krii\sistä akkumineraaleista. Kullan ja kobolNn lisäksi Rajapaloista ei ole 
löytynyt muita mahdollisesN taloudellisesN hyödynneJävissä olevia mineraaleja. 

Rajapalojen alue voidaan jakaa pienempiin kohdealueisiin. Näitä kohteita ovat Palokkaan ja Etelä-Palokkaan 
esiintymät, jotka sijaitsevat Palokkaanlammen itäpuolella, niin sanoJu Kämppä (Hut) -esiintymä Palokkaan-
joen eteläpuolella, Terryn vasara (Terry’s Hammer) -esiintymä Kämpän läheisyydessä sen kaakkoispuolella, 
Uusisaari -esiintymä Kämpän lounaispuolella sekä Rumajärvi-esiintymä Rumajärven länsipuolella sekä Raja 
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ja Itä Joki (Joki East) -esiintymät Ylitornion ja Rovaniemen rajan tuntumassa. YhNö on pääJänyt, eJä näiden 
kohteiden osalta siirrytään malminetsintävaiheesta kaivoshankevaiheeseen.  

Alueen varantokohteet eivät sovellu louhiJaviksi käyJäen ainoastaan avolouhintamenetelmää. Avolouhinta 
yhdisteJynä maanalaiseen louhintaan tai kokonaan maanalainen louhinta ovat molemmat vielä tarkastelun 
tässä vaiheessa mahdollisia louhintaratkaisuja. 

YhNö julkisN joulukuussa 2018 ensiarvion Rajapalojen mineraalivarannosta. Viimeisin varantoarvion päivitys 
julkiste\in elokuussa 2021. Uuden arvion mukaan varannon kultapitoisuus on 19 % ja kullan määrä unssei-
na 47 % suurempi kuin edellisessä varantoarviossa (14.9.2020). Mineraalivarannoksi arvioidaan 10,91 Mt 
mineralisoitunuJa kiveä, jonka kultaekvivalen\pitoisuus on keskimäärin 3,0 g/t (“AuEq”); kullan ja kobolNn 
keskipitoisuudet ovat 2,5 g/t kultaa (“Au”), 443 ppm kobol\a (“Co”). Varannossa kullan määrä on 887 tu-
haJa unssia ja kobolNn 4,8 tuhaJa tonnia. Tämä vastaa 1,04 miljoonan kultaekvivalen\unssin otaksuJua 
mineraalivarantoa. 

Mawson Gold Ltd on kanadalainen malminetsintäyhNö, joka keskiJyy arvo- ja akkumetalliesiintymien etsin-
tään pohjoismaissa ja Australiassa. YhNön merkiJävin Rompas-Rajapalojen tutkimushanke sijoiJuu Ylitor-
niolle ja Rovaniemelle. Varsinainen kaivoshanke sijoiJuu tutkimusalueen sisälle, huomaJavasN pienemmäl-
lä kohdealueelle Rajapaloihin. Tutkimuksia alueella toteuJaa emoyhNön suomalainen tytäryhNö 
Mawson Oy.  

(lähde: yhNön koNsivut Suomi | Mawson Gold Ltd.) 

HyödynneJäviksi suunnitellut esiintymät sijaitsevat Joki-esiintymää lukuun oJamaJa Ylitornion kunnan 
puolella, MusNaapa-KaaJasjärven Natura 2000 -alueella (SAC/SPA/SCI). Joki East -niminen esiintymä sijait-
see Rovaniemen puolella. Kaivostoimintaa palveleva infrastruktuuri suunnitellaan ja toteutetaan mahdolli-
suuksien mukaan Natura-alueen ulkopuolelle.  Tuotantolaitoksiin ja muuhun infrastruktuuriin sekä kaivosjät-
teisiin (sivukivet, rikastusjäJeet ja kaivosvesien hallinta) liiJyvät rakenneratkaisut voidaan tehdä yksityiskoh-
taisesN vasta kun tämänhetkiset alustavat hahmotelmat käyteJävistä louhinta- ja rikastusprosesseista on 
saatu suunniteltua tarkemmin. 

https://mawsongold.com/suomi
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Esiintymät, joiden hyödyntämistä suunnitellaan. Vaihemaakuntakaava koskee Rajapalojen alueJa (rajaJu kartan päälle 
punaisella). Kuvan lähde: Rompas-Rajapalot Gold-Cobalt Projec | Mawson Gold Ltd.  

3.2.Kaivoshankkeen aikataulu ja vaiheet 
Kaivoshankkeen elinkaari kaJaa suunniJelu- ja esiselvitysvaiheen jälkeisen kaavoitus- ja lupaprosessin, ra-
kennusvaiheen, kaivoksen toimintavaiheen sekä kaivoksen sulkemisen. SuunniJeluvaiheessa huomioidaan 
kaivoksen koko elinkaari.  

Kaivoshankkeen vaiheet liiJyvät kiinteäsN hankkeen luvitusprosesseihin, joihin sisältyvät muun muassa ym-
päristövaikutusten arvioinNohjelman (YVA-ohjelmavaihe) laaNminen, kaavoitus, ympäristövaikutusten ar-
vioinNselostuksen (YVA-selvitysvaihe) laaNminen, Natura-arvioinnin laaNminen sekä erilaisten lupahakemus-
ten valmistelu. Ennen kaivoshankkeen rakentamisen käynnistämistä käydään läpi neljä erilaista selvitysvai-
heJa: 

▪ Alkuun tehtävä tutkimus on niin sanoJu kirjoituspöytätarkastelu (Desktop Study, DS), jonka tuloksia 
yhNö hyödyntää tehdessään päätöstä siitä, kannaJaako hankkeesta tehdä alustava taloudellisuus-
selvitys (Preliminary Economic Assessment, PEA). Kirjoituspöytätarkastelu on sisäinen, koeluontoi-

https://mawsongold.com/projects/finland/rompas-rajapalot-overview
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nen selvitys. Sen laaNminen perustuu useilta osin oleJamuksiin, koska hankkeen tässä vaiheessa 
varmisteJua Netoa on käytössä rajoitetusN. Rajapalojen hanke on osa BATCircle-tutkimushankeJa, 
jonka yhteydessä on toteuteJu useita erilaisia metallurgisia kokeita Rajapaloista otetuista malmi-
näyJeistä. Kokeet ovat luoneet erinomaisen alustavan Netopohjan alueen malmien metallurgiasta. 
Tällä hetkellä Rajapalojen mineraalivaranto on luokiteltu NI 43-101 -standardin mukaisesN otaksu-
tuksi varannoksi. Tulevan kaivoksen Natura- ja ympäristövaikutusten arvioinnit edellyJävät yksityis-
kohtaisia tutkimuksia hanke- ja lähialueen sekä nykyisistä eJä aiemmin vallinneista kasvi-, eläin-, 
vesistö-, hydrologia-, sää-, ja sosiaalisista olosuhteista. Mawson on kerännyt näitä Netoja jo useiden 
vuosien ajan muun muassa malminetsinnän luvitusta varten. 

▪ Kaivoshankkeen potenNaali ymmärretään tämänhetkistä paremmin siinä vaiheessa, kun Mawson 
pääJää käynnistää alustavan taloudellisuusselvityksen (PEA) tekemisen. Tehdyt oleJamukset muut-
tuvat alustaviksi suunnitelmiksi. Tässä vaiheessa tunnistetaan ja määritellään erilaisia toteutusvaih-
toehtoja, jotka esitetään YVA-ohjelmassa. Syväkairaamalla tehtävät lisätutkimukset tuovat lisäNetoa 
varannosta ja hankkeeseen liiJyvät epävarmuudet vähenevät merkiJäväsN. 

▪ YVA-selvitysvaiheeseen siirryJäessä on hankkeen ja sen teknisten yksityiskohNen tarkennuJava 
edelleen, joten hankkeesta laaditaan alustava toteuteJavuusselvitys (Pre-Feasibility Study, PFS).  

▪ Varsinaisen toteuteJavuusselvityksen (Feasibility Study, FS) laaNminen voidaan aloiJaa, kun päätös 
toteuJamiskelpoisesta hankevaihtoehdosta on tehty. Tässä vaiheessa laaditaan rakennetasolle ulot-
tuvat yksityiskohtaiset tekniset suunnitelmat, ja kustannusarviot alkavat olla hyvin tarkkoja. Emoyh-
Nö tekee päätöksen kaivoksen rakentamisesta, kun toteuteJavuusselvitys valmistuu.  

Kaivoksen rakentamisvaihe kestää tyypillisesN noin kaksi vuoJa. Rakentamisen jälkeen alkaa kaivoksen toi-
mintavaihe. Kaivoshankkeen elinkaaren viimeisenä vaiheena on kaivoksen sulkeminen. Sulkeminen toteute-
taan vaiheiJain.   

Kaivoshankkeen toteutus 

Hankkeen toteutuksen vaiheiJainen eteneminen ja Nedon lisääntymisen merkitys suunniJelulle.  

Tutkimus   

Lyhenne

Kirjoituspöytätar-
kastelu 

DS

Alustava taloudelli-
suusselvitys 

PEA

Alustava toteutet-
tavuusselvitys 

PFS

ToteuteKavuussel-
vitys 

PFS

Rakentaminen

Hankekuvaus 

Kypsyystaso

Yleinen 

0-15 %

Alustava 

10-40 %

Määritelty 

30-75 %

Määritelty 

65-100 %

Liiketaloudelliset 
näkökohdat

OleteJu Alustava Määritelty Määritelty

Geologia 

Mineraalivaranto

Malminetsintä/
varantotutkimukset 

OtaksuJu

Varantokohteet 
tunnisteJu 

OtaksuJu/OsoiteJu

Täydennyskairauk-
set 

OsoiteJu/MitaJu

Täydennyskairauk-
set 

MitaJu

Metallurgia BATCircle-hanke 1. metallugiset 
kokeet

2. metallurgiset 
kokeet

Malmisyötekokeet

Kaivostoiminta OleteJuja vaihtoeh-
toja

Vaihtoehtojen mää-
riJely

Vaihtoehtojen valin-
ta

Määritelty

Tekninen suunnit-
telu & kaivosjäKeet 

Mahdolliset sijoi-
tuspaikat

Oletuksia 

OleteJuja vaihtoeh-
toja 

Vaihtoehtojen mää-
riJely 

Vaihtoehtojen mää-
riJely

Vaihtoehtojen valin-
ta 

Vaihtoehtojen valin-
ta

Rakennetason 
suunnitelmat 

Rakennetason 
suunnitelmat

Työturvallisuus, 
kestävä kehitys ja 
ympäristö

Yleinen Alustava Määritelty Määritelty
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4.Lapin maakunnan suunniKelu 
Maakunnan suunniJeluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueiden käytön suunniJelua ohjaava maakun-
takaava ja alueellinen kehiJämisohjelma eli maakuntaohjelma. Alueellisesta kehiJämisohjelmasta sääde-
tään erikseen laissa alueidenkehiJämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Lapin maakunnan 
suunniJelusta vastaa Lapin liiJo. Maakunnan suunniJelussa on oteJava huomioon valNoneuvoston anta-
mat valtakunnalliset alueidenkäyJötavoiJeet. Maakuntakaava konkreNsoi valtakunnalliset tavoiJeet ja so-
viJaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoiJeiden kanssa. Maakuntasuunnitelmalla ei ole oikeus-
vaikutuksia, muJa se on lähtökohtana muulle maakunnan suunniJelulle.  

Lapissa on yhdisteJy kaksi maakunnallista suunniJeluasiakirjaa maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma 
Lappi-sopimukseksi. PäiviteJy Lappi-sopimus 2022–2025 on hyväksyJy maakuntavaltuustossa 29.11.2021. 
Lappi-sopimukseen sisältyvässä aluerakennekartassa vaihemaakuntakaavan suunniJelualue merkiJy kaivo-
salueena. Alue sisältyy myös mineraalivyöhykkeeseen ja valtakunnalliseen kehiJämiskäytävään.  

�  
Ote Lapin tulevaisuuskuva 2040+ –aluerakennekartasta Lapin eteläosan alueelta (Lappi-sopimus 2022–2025). Rajapalo-
jen alue on huomioitu kaivosalueena.  

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maa-
kuntakaava voidaan laaNa myös vaiheiJain NeJyjä alueidenkäyJömuotoa tai -muotoja koskevana. Maakun-
takaavan aikajänne on 10–30 vuoJa. Maakuntakaavoitusta ohjaa maankäyJö ja rakennuslaki sekä -asetus. 
Maakuntakaavan hyväksyy Lapin liiton valtuusto. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valiJaa Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen.  

Maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Lisäksi kaavaan 
liiJyy selostus, jossa esitetään suunnitelman tavoiJeet, ratkaisujen perusteet ja kuvaus sekä vaikutusten 
arvioinN (MRL 29 §). 
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5.SuunniKelun tavoiKeet 
Vaihemaakuntakaavoituksen keskeisenä tavoiJeena on tutkia mahdollisuuJa toteuJaa kaivos Rajapalojen 
alueelle. Maakuntakaavoitusvaiheessa tarkoituksena on ratkaista kaivoshankkeen maakunnalliset ja seudul-
liset maankäyJöratkaisut. Maakuntakaava laaditaan vaihekaavana siten, eJä kaavassa käsitellään lähtökoh-
taisesN vain tarviJavat kaivoshankeJa koskevat teemat. 

Vaihemaakuntakaavassa esitetään kaivostoimintaan liiJyvät alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aaJeet. Kaavoitusta ohjaa maankäyJö- ja rakennuslaki. Kaavan laadinnassa huomioidaan maakuntakaavan 
sisältövaaNmukset ja valtakunnalliset alueidenkäyJötavoiJeet. Kaava kumoaa voimassa olevan maakunta-
kaavan niiltä osin kuin uudessa kaavassa osoitetaan siihen muutoksia.  

LaadiJavassa kaavassa osoitetaan yleispiirteisesN kaivoksen ja siihen liiJyvien toimintojen sijoiJuminen 
alueelle. Kaavassa osoitetaan tarviJaessa myös esimerkiksi kaivoksen edellyJämät Neyhteydet ja voimalinja 
sekä mahdolliset purkuvesilinjaukset. 

Vaihemaakuntakaavassa osoiteJavat alueidenkäyJöratkaisut ohjaavat yleiskaavoitusta. Osayleiskaavoituk-
sessa kaivostoimintaan liiJyvät alueet suunnitellaan yksityiskohtaisemmin. 

5.1. Valtakunnalliset alueidenkäy:ötavoi:eet 
ValNoneuvosto pää\ 14.12.2017 uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyJötavoiJeista, jotka on oteJa-
va kaavoituksessa huomioon. Uudistetut tavoiJeet tulivat voimaan 1.4.2018.   

Tämän maakuntakaavatyön kannalta keskeisiä valtakunnallisia alueidenkäyJötavoiJeita ovat: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkoJuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakenneJa, ja tue-
taan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoimin-
nan kehiJämiselle sekä väestökehityksen edellyJämälle riiJävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaises-
N olemassa olevaan rakenteeseen.  

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavuteJavuuJa eri väestöryhmien kan-
nalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenneJä sekä viesNntä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden ke-
hiJämistä. 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuuJa ja taloudellisuuJa kehiJämällä ensisijaisesN 
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja 
-palvelujen yhteiskäyJöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmu-
kohNen toimivuudelle.  

Turvataan kansainvälisesN ja valtakunnallisesN merkiJävien liikenne- ja viesNntäyhteyksien jatkuvuus ja ke-
hiJämismahdollisuudet sekä kansainvälisesN ja valtakunnallisesN merkiJävien satamien, lentoasemien ja 
rajanylityspaikkojen kehiJämismahdollisuudet. 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoite-
taan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaiJoja. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onneJomuusriskejä aiheuJavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toi-
mintojen välille jätetään riiJävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

SuuronneJomuusvaaraa aiheuJavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjes-
telyratapihat sijoitetaan riiJävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta 
herkistä alueista. 
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4. Elinvoimainen luonto- ja kulJuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesN arvokkaiden kulJuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyJöön soveltuvien alueiden riiJävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huo-
lehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkiJävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saame-
laiskulJuurin ja -elinkeinojen kannalta merkiJävien alueiden säilymisestä. 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkiJävien voimajohtojen ja kaukokuljeJamiseen tar-
viJavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuJamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynne-
tään ensisijaisesN olemassa olevia johtokäytäviä. 

6.SuunniKelun lähtökohdat 

6.1.Maakuntakaavan sisältövaa1mukset 
Lisäksi maakuntakaavaa laadiJaessa on huomioitava MaankäyJö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset maakun-
takaavan sisältövaaNmukset: 

Maakuntakaavaa laadiJaessa on valtakunnalliset alueidenkäyJötavoiJeet oteJava huomioon siten kuin 
siitä maankäyJö- ja rakennuslaissa säädetään. Kaavaa laadiJaessa on kiinniteJävä huomiota maakunnan 
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen soviteJava maakuntakaava-
alueeseen rajoiJuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoiteJujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 32 
§:ssä tarkoiteJua maisema-alueJa koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadiJaessa. 

Kaavaa laadiJaessa on kiinniteJävä erityisesN huomiota: 

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen; 
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen; 
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin; 
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyJöön; 
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin; 
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulJuuriperinnön vaalimiseen; sekä 
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riiJävyyteen. 

Kaavaa laadiJaessa on myös pideJävä silmällä alueiden käytön taloudellisuuJa ja sitä, eJei maanomistajal-
le tai muulle oikeuden halNjalle aiheudu kohtuutonta haiJaa. Kaavaa laadiJaessa on selviteJävä, kenen to-
teuteJavaksi kaava ja sen edellyJämät toimenpiteet kuuluvat. 

Edellä tässä pykälässä mainitut seikat on selviteJävä ja oteJava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaa-
van tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyJää. 

6.2.Maakuntakaava 
Lapissa maakuntakaavoja laaditaan osa-alueiJain ja vaiheiJain. Lainvoimaisia kokonaismaakuntakaavoja 
Lapissa ovat Rovaniemen, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin ja Länsi-Lapin maakuntakaavat. Vaihemaa-
kuntakaavoista voimassa ovat Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava, Soklin kaivoshank-
keen vaihemaakuntakaava, Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava, Kemi–Tornio-alueen ydinvoi-
mamaakuntakaava, Kemi–Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osiJainen kumoaminen sekä Rovanie-
men vaihemaakuntakaava.  
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Tällä hetkellä vireillä ovat Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava, Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 sekä 
SakaNn kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava.  

�  
Lapin maakuntakaavoitusNlanne. 
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SuunniKelualueen voimassa olevat maakuntakaavat  

SuunniJelualueen Ylitornion puoleisella osalla on voimassa 11.9.2015 lainvoiman saanut Länsi-Lapin maa-
kuntakaava ja Rovaniemen puolella 4.12.2001 lainvoiman saanut Rovaniemen maakuntakaava. 

Länsi-Lapin maakuntakaava 

�  
Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta. VioleNlla katkoviivalla on esiteJy suunniJelualueen likimääräinen sijainN.   

Länsi-Lapin maakuntakaavassa alueelle on osoiteJu luonnonsuojelualue (SL 4071). Merkinnällä osoitetaan 
luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoiteJuja alueita tai kohteita. Lisäksi alue sisältyy 
kaivostoiminnan kehiJämisvyöhykkeeseen (ek). MaanNetä 930 on esiteJy muuteJavaksi seutuNestä kanta-
Neksi.  

Kaavassa on anneJu myös koko maakuntakaava-alueJa koskevia suunniJelumääräyksiä: 

Maankäytön suunniJelussa on oteJava huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alu-
eet ja rakennetut kulJuuriympäristöt sekä kiinniteJävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. 

Malminetsintä ja siihen liiJyvät toimenpiteet on turvaJava, kuitenkin huomioon oJaen alueen erityispiir-
teet. 

Poronhoitoalueella on turvaJava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta -
ja kehiJämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesN vaikuJavaa alueiden käyJöä suunniteltaessa on otet-
tava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. ValNon maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskun-
nan edustajien kanssa. 

MeluhaiJojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja raken-
tamisen suunniJelussa sekä rakentamisen lupameneJelyissä on oteJava huomioon valNoneuvoston päätös 
melutasojen ohjearvoista. 

Suunniteltaessa sellaisen alueen käyJöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös, on neuvoteltava Museoviraston 
kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla anneJua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peiJä-
minen, muuJaminen, vahingoiJaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielleJy. Määräys koskee 
myös vedenalaisia muinaisjäännöksiä. 

Suunniteltaessa suojelualueen tai suojeluohjelmaan kuuluvan alueen käyJöä on neuvoteltava luonnonsuo-
jelusta ja alueen hallinnasta vastaavien viranomaisten kanssa. 
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Rovaniemen maakuntakaava 

Maakuntakaavassa suunniJelualue on osoiteJu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (MT 5088). Maa-
kuntakaavaa ollaan parhaillaan uudistamassa.  

�  
Ote Rovaniemen maakuntakaavasta. VioleNlla katkoviivalla on esiteJy suunniJelualueen likimääräinen rajaus.   

SuunniKelualueen vireillä olevat maakuntakaavat 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus  

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laaNminen on vireillä. Lapin liiton hallitus hyväksyi maaliskuussa 
2021 maakuntakaavaehdotuksen tarkistetun osallistumis- ja arvioinNsuunnitelman sekä tarkistetun maa-
kuntakaavaehdotuksen läheteJäväksi maankäyJö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaisesN viranomais-
lausunnoille. Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesN nähtäville alkuvuonna 2022.   

Viranomaislausunnoille lähetetyssä maakuntakaavaehdotuksessa alue on osoiteJu maa- ja metsätalousval-
taisena alueena (M 4513). Lisäksi alue sisältyy kaivostoiminnan kehiJämisvyöhykkeeseen (ek). MaanNetä 
930 on esiteJy muuteJavaksi seutuNestä kantaNeksi. 

Maakuntakaavaehdotuksen koko maakuntakaava-alueJa koskevat suunniJelumääräykset ovat pitkälN yhte-
neviä Länsi-Lapin maakuntakaavan kanssa.  
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�  
Ote Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavasta (viranomaislausunnoille läheteJy maakuntakaavaehdotus, 29.3.2021). 
VioleNlla katkoviivalla on esiteJy suunniJelualueen likimääräinen rajaus. 

6.3.Yleiskaava ja asemakaava 
Vaihemaakuntakaavan suunniJelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa eikä asemakaavaa.  

Lähin voimassa oleva yleiskaava on koko kaupungin alueelle laadiJu Tornion yleiskaava 2021 (hyväksyJy 
14.12.2009). Rovaniemen ja Ylitornion yleiskaavoitetut alueet sijoiJuvat etäälle suunniJelualueesta. Lähin 
asemakaava-alue sijaitsee Muurolassa.  

6.4. Muut selvitykset ja suunnitelmat 
Muita suunniJelussa huomioitavia asiakirjoja ovat muun muassa: 

• HankeJa koskeva YVA-meneJely 
• YVA-meneJelyn yhteydessä laadiJava Natura-arvioinN 
• Rovaniemen kaupunkistrategia 
• Rovaniemen alueiden käytön strategia 
• Ylitornion kuntastrategia 
• Ylitornion maankäyJöstrategia 

• Kansallinen akkustrategia 2025 

• Suomen ilmastopaneelin rapor\ 

• Muut mahdolliset suunnitelmat ja selvitykset 



OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava sivu � (� ) 16 22
_______________________________________________________________________________________

7.Työvaiheet ja alustava aikataulu 
Osallistumis- ja arvioinNsuunnitelmaa päivitetään tarviJaessa kaavaprosessin aikana. SuunniJelun aikataulu 
tarkentuu prosessin edetessä.  

AJANKOHTA TYÖVAIHE TEHTÄVÄT, VUOROVAIKUTUS

8– 12/2021 Aloitusvaihe LähtöNetojen koonN, osallistumis- ja arvioinNsuunnitelma (OAS), kaavan 
tavoiJeiden tarkentaminen 

Vireilletulokuulutus, OAS nähtäville (MRL 63 §) loppuvuodesta 2021 

- osalliset voivat jäJää mielipiteitä osallistumis- ja arvioinN-
suunnitelmasta 

KaavaneuvoJelu viranomaisten kanssa syksyllä 2021.

1/2022– 
4/2025

Valmistelu-
vaihe

Kaavan 1.viranomaisneuvoJelu. 

Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvoJelu (tarviJaessa lisäksi poroelin-
keinoa koskevia työneuvoJeluja).  

Kaavan valmistelu ja kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo (MRL 62 §; 
MRA 30 §). 

Valmisteluaineisto sisältää päivitetyn OAS:n, kaavaluonnoksen ja kaavase-
lostuksen liiJeineen ja alustavan vaikutusarvioinnin. 

▪ KäsiJely Lapin liiton hallituksessa  

▪ Valmisteluaineiston nähtävilläolo  

- esiJely- ja keskusteluNlaisuus yleisölle  

- osalliset voivat jäJää mielipiteitä valmisteluaineistosta 

- keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot  

Saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vasNneet. 

5/2025–
4/2026

Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen käsiJely Lapin liiton hallituksessa ja läheJäminen vi-
ranomaislausunnoille (MRA 13 §) 

2. viranomaisneuvoJelu. 

Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvoJelu. 

Kaavaehdotuksen laaNminen ja nähtävilläolo (MRL 65 §; MRA 12 §) 

▪ KäsiJely Lapin liiton hallituksessa 

▪ Nähtävilläolo (vähintään 30 vuorokauJa): 

- esiJely- ja keskusteluNlaisuus yleisölle  

- osalliset voivat jäJää muistutuksia ehdotuksesta 

Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vasNneet.

5/2026 Hyväksymis-
käsiKely

Aineiston tarkistaminen / täydentäminen hyväksymiskäsiJelyyn 

Kaava hyväksymiskäsiJelyssä Lapin maakuntavaltuustossa. Valtuuston 
hyväksymispäätöksestä on 30 päivän valitusaika. Maakuntakaava tulee 
voimaan, kun päätöksestä on kuuluteJu kaava-alueeseen kuuluvissa kun-
nissa.  

Kaavan hyväksymisestä Nedotetaan kuulutuksella ja tarviJaessa osallisia.
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KuulemismeneJelyistä ja kaava-aineiston nähtäville aseJamisista Nedotetaan paikallislehdissä sekä Lapin 
liiton ja kunNen internetsivuilla. Kaava-aineisto kuulutuksineen lisätään myös Lapin liiton verkkosivuille sekä 
rajapalot.fi -sivustolle.  

 
* Toteutus riippuvainen YVA:n ja Natura-arvioinnin lopputuloksesta 

Hankkeen suunniJeluun liiJyvien prosessien alustava aikataulu. Julkisten nähtäville aseJamisten alustavat 
ajankohdat on esiteJy tummenneJuina. Aikataulu tarkentuu prosessin edetessä. On mahdollista, eJä kaa-
van valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan nähtäville vasta perustellun päätelmän antamisen jälkeen.  

Aikataulukaavio kuvaa erityisesN kaavaprosesseihin liiJyvää vuorovaikutusta. YVA-meneJelyyn ja muihin 
kaivostoiminnan vaaNmiin lupameneJelyihin liiJyvät myös omat vuorovaikutusmeneJelyt.  
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�  

Kaivostoimintaan liiJyvien meneJelyjen, prosessien ja riippuvuussuhteiden kuvaus (Rajapalojen kaivoshankkeen 
suunniJeluun liiJyvät prosessit aikatauluarvioineen on esiteJy tarkemmin omassa kaaviossaan sivuilla 16 ja 17).  
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8.Kuka, miten ja milloin kaavan laa?miseen voi osallistua? 
MaankäyJö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saaJaa huomaJavasN vaikuJaa. Lisäksi osallisia ovat viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunniJelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesN tai suullisesN, mielipiteensä asiasta. 

�  

Osallisilla on mahdollisuus antaa palauteJa maakuntakaavatyön eri vaiheissa ja useilla eri tavoilla. Ensim-
mäistä kertaa palauteJa on mahdollista antaa kaavan vireilletulon ja osallistumis- ja arvioinNsuunnitelman 
kuuluJamisen yhteydessä ja kun osallistumis- ja arvioinNsuunnitelma asetetaan nähtäville. Myöhemmin 
osalliset voivat antaa mielipiteen kaavan valmisteluvaiheessa tai muistutuksen kaavaehdotuksesta. Vapaa-
muotoista palauteJa on mahdollista antaa koko kaavaprosessin ajan. Kaavatyöhön voi osallistua myös pro-
sessin aikana järjesteJävissä esiJely- ja keskusteluNlaisuuksissa.  

Valmisteluvaiheessa pyydetään lausunnot ELY-keskukselta, kunnilta, keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä 
sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Maakuntakaavaehdotuksesta pyydetään MRA 13 §:n mukaisesN 

Vaihemaakuntakaavoituksen keskeisiä osallisia ovat ainakin: 

• Maanomistajat: 

Metsähallitus 

Yksityiset maanomistajat  

• Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saaJaa huomaJavasN vaikuJaa: 

Kaavan vaikutusalueen asukkaat ja loma-asukkaat sekä vuokralaiset 

Yritykset (mm. matkailuyritykset) ja niiden työntekijät 

Laitokset ja niiden käyJäjät 

Elinkeinojen harjoiJajat 

• Viranomaiset ja hankkeessa niihin verraJavat yritykset ja keskeiset yhteisöt:  

Alueen kunnat (Rovaniemi ja Ylitornio) ja naapurikunnat (mm. Pello, Tervola, Tornio) 

Ministeriöt  

Lapin ELY-keskus 

Kainuun ELY-keskus 

Lapin AVI 

Pohjois-Suomen AVI 

Lapin pelastuslaitos 

Metsähallitus, luontopalvelut 

Suomen metsäkeskus Lappi 

Väylävirasto 

Traficom 

TUKES 

STUK 

GTK 

Fingrid 

Museovirasto 
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viranomaislausunnot. Jonka jälkeen maakuntakaavaehdotus asetetaan MRA 12 §:n mukaisesN julkisesN näh-
täville, jolloin kunNen jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 

Kaavatyötä ohjaamaan on perusteJu ohjausryhmä, joka kokoontuu useamman kerran kaavaprosessin aika-
na. Ohjausryhmän on nimennyt Lapin liiton hallitus. 

9.Vaikutusten arvioin? 

1. Arvioitavat vaikutukset 
Vaikutusten arvioinN on keskeinen osa kaavaprosessia. Vaikutuksia koskevaa Netoa tuotetaan ja hyödynne-
tään koko kaavan laadinnan ajan.  

MaankäyJö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkiJävät vaikutukset arvioivaan 
suunniJeluun ja sen edellyJämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selviteJäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadiJaessa on tarpeellisessa määrin selviteJävä suunnitel-
man ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuJamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntatalou-
delliset, sosiaaliset, kulJuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.  

Vaikutusten arvioinN tapahtuu maankäyJö- ja rakennuslain ja –asetuksen mukaisesN (MRL 9§, MRA 1§) 
osana kaavaprosessia. Vaikutusten selviJäminen perustuu YVA-meneJelyn ja Natura-arvioinnin tuloksiin, 
suunniJelualueelta käytössä oleviin perusNetoihin, selvityksiin, maastokäynteihin sekä viranomaisten 
lausuntoihin ja osallisten jäJämiin huomautuksiin. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevia 
alueJa koskevia selvityksiä, suunnitelmia ja strategioita. Lisäksi suunniJelussa ja vaikutusten arvioinnissa 
hyödynnetään erilaisia Netokantoja, Nlastoja sekä karJa- ja paikkaNetoaineistoja. 

Selvitetään suunnitelman toteuJamisen merkiJävät väliJömät ja välilliset vaikutukset kaavan tehtävä ja 
tarkoitus huomioiden:  

▪ ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 

▪ maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon, 

▪ kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 

▪ alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 

▪ kaupunkikuvaan, maisemaan, kulJuuriperintöön ja rakenneJuun ympäristöön, 

▪ elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehiJymiseen. 

YleisesN oJaen kaivoshankkeiden merkiJävimmät kielteiset vaikutukset liiJyvät vesistövaikutuksiin sekä 
muihin luonto- ja maisemavaikutuksiin, liikennevaikutuksiin (liikenteen lisääntyessä liikenneturvallisuus 
heikkenee) sekä louhinnan ja räjäytysten vaikutuksiin ihmisiin ja lähiympäristöön (melu, pöly, tärinä). Kai-
vostoiminnalla on vaikutuksia myös poronhoitoon. Myönteiset vaikutukset liiJyvät usein maakunnan ja kai-
voshankkeen lähialueen työllisyysNlanteen paranemiseen ja elinvoimaisuuteen sekä liikenneverkon kehit-
tymiseen.  

Maakuntakaavaratkaisun suhde valtakunnallisiin alueidenkäyJötavoiJeisiin ja maakunnallisiin tavoiJeisiin 
arvioidaan sekä valmistelu- eJä ehdotusvaiheessa. Prosessissa tarkastellaan myös maakuntakaavan sisältö-
vaaNmusten (MRL 28 §) toteutuminen. Natura 2000 -alueisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan luonnon-
suojelulain mukaisesN.  

Vaikutusten arvioinN on keskeinen osa vuorovaikuJeista suunniJelua ja siihen voi vaikuJaa maakuntakaa-
van valmistelun eri vaiheissa. Vaikutusten arvioinN kulkee täydentyväsN läpi koko kaavan valmisteluproses-
sin. 

2. Ympäristövaikutusten arvioin1mene:ely (YVA) 
Kaivoshankkeeseen liiJyen toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arvioinNmeneJely. Me-
neJelyssä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja kaivoksen toteuJamiseksi. YVA-meneJelyn tuloksia hyödynne-
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tään vaihemaakuntakaavan ja rinnalla laadiJavien osayleiskaavojen laadinnassa. Yhteysviranomaisena toi-
mii Lapin ELY-keskus.  

3. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvioin1 
Hankkeeseen liiJyen toteutetaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvioinN- ja lausuntomenet-
tely. Natura-arvioinN toteutetaan YVA-meneJelyn yhteydessä. Natura-arvioinnista pyydetään lausunnot Ely-
keskukselta sekä niiltä, joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on (Metsähallitus). Kun Natura-arvioinN to-
teutetaan YVA-meneJelyn yhteydessä, yhteysviranomainen pyytää luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset 
lausunnot Ely-keskuksen luonnonsuojeluviranomaiselta ja Natura 2000 -alueen halNjalta arvioinNselostuk-
sesta kuulemisen yhteydessä. Yhteysviranomaisen on sisällyteJävä Ely-keskuksen ja luonnonsuojelualueen 
halNjan lausunnot lain 23 §:ssä tarkoiteJuun perusteltuun päätelmään. Perusteltu päätelmä on anneJava 
hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esiJämiseen 
varatun määräajan pääJymisestä. Natura-arvioinNmeneJelyissä, joita ei toteuteta YVA-meneJelyn yhtey-
dessä, lausuntoaika on kuusi kuukauJa. 

Mikäli luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvioinN- ja lausuntomeneJely osoiJaa kaivoshankkeen mer-
kiJäväsN heikentävän MusNaapa – KaaJasjärven Natura-alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue si-
sällyteJy Natura 2000 -verkostoon, tarvitaan korvaavia toimenpiteitä Natura-verkostoon. Tällöin vaihemaa-
kuntakaavaa ei voida hyväksyä ilman luonnonsuojelulain 66 §:n 2 ja 3 momenNssa säädeJyjä poikkeusme-
neJelyjä. Mahdolliset korvaavat alueet tutkitaan ja esitetään vaihemaakuntakaavassa. Natura-suojelusta 
poikkeaminen edellyJää ValNoneuvoston hyväksyntää. 

10.Kaavoituksen, YVA-meneKelyn ja muun suunniKelun yhteensoviKaminen 
MaankäyJö- ja rakennuslain mukaisesN maakunnalliset ja seudulliset maankäyJökysymykset ratkaistaan 
maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoissa käsitellään kaivoshankkeeseen liiJyvän maankäytön yleispiirtei-
nen järjestäminen. Hankkeeseen liiJyvät vaiheet ja prosessit on kuvaJu tarkemmin sivujen 15 ja 16 kaavios-
sa.  

Vaihemaakuntakaavan suunniJelu ja vaikutusten arvioinN pohjautuu pääosin YVA-meneJelyssä tehtäviin 
selvityksiin ja arvioinNtyön tuloksiin. TavoiJeena on, eJä ympäristövaikutusten arvioinNselostus ja vaihe-
maakuntakaava valmisteluaineisto asetetaan samanaikaisesN julkisesN nähtäville. Luonnonsuojelulain 65 
§:n mukainen Natura-arvioinN ja lausuntomeneJely toteutetaan YVA-meneJelyn yhteydessä.  

11.TiedoKaminen 

11.1.Tiedo:amistavat 
Maakuntakaavoituksen vaiheista, sisällöstä, yleisöNlaisuuksista, valmisteluvaiheen (luonnoksen) ja ehdotus-
ten nähtävillä olosta sekä mahdollisuuksista mielipiteen ja muistutuksen esiJämiseen Nedotetaan seuraavil-
la tavoilla:  

▪ ilmoituksina, kuulutuksina, NedoJeina ja arNkkeleina, 

▪ kunNen kaavoituskatsauksien yhteydessä, 

▪ sanomalehdissä, paikallislehdissä ja kunNen Nedotuslehdissä, 

▪ Lapin liiton ja kunNen ilmoitustauluilla, 

▪ Lapin liiton (hJps://www.lapinliiJo.fi/aluesuunniJelu/maakuntakaavoitus/) ja kunNen internetsi-
vuilla 

▪ Lapin liiton maakuntakaavoitussivulla on mahdollista Nlata Lapin liiton aluesuunniJelun uuNskirje 
sähköposNin, jossa kerrotaan Lapin maakuntakaavojen etenemisestä. 

▪ hanketoimijan ylläpitämillä hankeJa koskevilla internetsivuilla (www.rajapalot.fi/) 

https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/
https://rajapalot.fi/
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Kuulutukset julkaistaan Lapin liiton ja kunNen ilmoitustauluilla ja internetsivuilla sekä seuraavissa lehdissä: 
Lapin Kansa ja Meän Tornionlaakso.  

11.2.Yhteys1edot  
Maakuntakaavan laaNmisesta vastaa Lapin liiJo. Virastossa yhteyshenkilöinä toimivat suunniJelujohtaja 
Paula Qvick, maakuntainsinööri Juha Piisilä, ympäristöasiantunNja Tiina Elo sekä aluesuunniJelijat Olli Rön-
kä ja Kaisa Kinnunen. SuunniJelutyötä tekee Sweco Infra & Rail Oy. 

Kaavoitustyötä tukemaan Lapin liiton hallitus on nimennyt ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuuluvat edusta-
jat seuraavista tahoista: 

▪ Rovaniemen kaupunki ja Ylitornion kunta 

▪ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

▪ Metsähallitus 

▪ Paliskuntain yhdistys 

▪ Palojärven paliskunta 

▪ Väylävirasto 

▪ Suomen metsäkeskus Lappi 

▪ Metsänhoitoyhdistys Lappi ja Rovaniemi 

▪ Lapin pelastuslaitos 

▪ Lapin kauppakamari 

�  

YhteysNedot ja posNtusosoite palauJeelle 

Lapin liiKo    Sweco Infra & Rail Oy 

suunniJelujohtaja    projekNpäällikkö 
Paula Qvick    Tapio Tuu\la 
p. 040 653 2996   p. +358 40 700 8274 
etunimi.sukunimi@lapinliiJo.fi  tapio.tuu\la@sweco.fi 
  
maakuntainsinööri   suunniJelija 
Juha Piisilä    Johanna Lehto 
p. 040 711 8382    p. +358 40 513 3065  
etunimi.sukunimi@lapinliiJo.fi  johanna.lehto@sweco.fi 

PL 8056, 96101 Rovaniemi   kaavasuunniJelija 
Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi  Jaakko Raunio 
E-mail: info@lapinliiJo.fi   p. 040 188 4111 
    jaakko.raunio@sweco.fi 
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