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1. YLEISTÄ 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 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). 
 
Suhangon kaivoshankkeen osayleiskaavan muutos ja laajennus laaditaan yhtenäisenä kaavana Ranuan ja 
Tervolan kuntien alueelle. Kummankin kunnan osalta kaavoitusmenettely ja päätöksenteko tapahtuvat 
kuntakohtaisesti. Kummankin kunnan alueelle on tarkoitus tulla voimaan oma yleiskaavansa, yleiskaavaa ei 
laadita kuntien yhteisenä yleiskaavana. 
 
Osayleiskaavan muutosta ja laajennus on tavoitteena laatia siten, kaavalla osoitetaan kaivosalue 
21.12.2006 annetun kaivoskirjan kaivospiirin rajauksen mukaisena. 

Tämä OAS kuvaa Suhangon kaivoshankkeen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatimista 
Ranuan ja Tervolan kuntien alueella. 

 
YHTEYSTIEDOT 
 
Ranuan kunnan kaavoituksesta vastaava:  

  �       Tekninen johtaja Veli Saarijärvi, Ranuan kunta, Aapiskuja 6B, 97700 Ranua 

  puh.: 040-672 2303, sähköposti: veli.saarijarvi@ranua.fi 

Tervolan kunnan kaavoituksesta vastaava: 
 �       Tekninen johtaja Veikko Kähkölä, Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 Tervola 

  puh.: 0400-466 705, sähköposti: veikko.kahkola@tervola.fi 

        Tai vs. tekninen johtaja Kari Alatossava, Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 Tervola 

  puh.: 0400-466 705, sähköposti: kari.alatossava@tervola.fi 

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

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282 
puh.: 0400-391 468, sähköposti: tapani.honkanen@seitap.inet.fi 

 
      
 

Kaavan vireilletulo: 
�       Osayleiskaavan muutos ja laajennus tulee vireille kuulutuksella   . 12.2011. Ranuan kunnassa ja 

          kuulutuksella 15.12.2011 Tervolan kunnassa.  

   �        OAS on nähtävänä Ranuan ja Tervolan kunnissa vireilletulon kuulutuksesta alkaen. 

      

Kaavoitettava alue 

Kaavoitettava alue sijoittuu Ranuan kunnan ja Tervolan kunnan alueelle, Suhangon kaivoshanke sijoittuu n. 
25 kilometriä Ranuan keskustasta luoteeseen, n. 45 km Rovaniemeltä etelään. 
 
Osayleiskaavan muutos käsittää Ranuan kunnan puolella n. 3200 ha voimassa olevan kaavan aluetta ja n. 
475 ha uutta kaava-aluetta, Tervolan kunnan puolella n. 160 ha voimassa olevan yleiskaavan aluetta ja n. 
315 ha uutta kaava-aluetta.   
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Suhangon kaivoshankkeen sijainti. 
 
 
2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ 
 
Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) hallitsee Suhangon kaivoksen alueen 21.12.2006 annetun 
kaivoskirjan mukaista kaivosoikeutta kaivospiirin rajauksen alueella. 
 
GFAP on esittänyt Ranuan ja Tervolan kunnille, että kumpikin kunta panisi vireille yleiskaavan muutoksen ja 
laajentamisen laatimisen kaivospiirin alueelle. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on 
osoittaa Suhangon kaivoksen alue yleiskaavaan 21.12.2006 annetun kaivoskirjan kaivospiirin rajauksen 
mukaisena. 
  
Kaavoitettava alue sijoittuu suurimmaksi osaksi kaivosyhtiön omistamalle maalle, osittain yksityistilojen ja 
Ranuan yhteismetsän alueelle. 
 
Ranuan kunnanhallitus päätti 10.10.2011 § 305 käynnistää yleiskaavoitustyön ja hyväksyi kaavan laatijaksi 
Seitap Oy:n. Tervolan kunnanhallitus päätti 31.10.2011 § 353 käynnistää yleiskaavoitustyön ja hyväksyi 
kaavan laatijaksi Seitap Oy:n. 
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Yleiskaavan muutosten ja laajennuisten rajaukset, sama kartta suurempana liitteenä 1. 

 
3.  LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Suunnittelutilanne 
 
3.1.1  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
ohjausjärjestelmää. Tavoitteista päättää valtioneuvosto. Tämän hetkiset valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.   
 

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  
- valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai 

merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.  
 

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.  
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen:  
1. Toimiva aluerakenne  
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
5. Helsingin seudun erityiskysymykset  
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  
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Suhangon kaivoshankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on maakuntakaavan tasolla 
katsottava tutkitun 26.5.2010 vahvistetussa Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa, jossa kaivokselle 
osoitettiin aluevaraus maakuntakaavaan. Tämä Suhangon yleiskaavan muutos ja laajennus toteuttaa 
maakuntakaavaa. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskettavat Suhangon yleiskaavan muutosta ja laajennusta 
seuraavasti: 
1. Toimiva aluerakenne 

Sijoittuessaan lähelle kuntakeskuksia (Ranua, Tervola) ja kaupunkikeskuksia (Rovaniemi, Kemi) 
Suhangon kaivoshanke tukee Lapin aluerakenteen kehittymistä. Kaavan toteuttaminen tukee positiivista 
väestökehitystä alueella.  

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Kaavan toteuttaminen edistää alueen kilpailukykyä ja elinkeinotoimintaa. Kaivoksen sijoittuminen 
alueelle luo merkittävän määrän työpaikkoja alueelle ja vahvistaa alueen kilpailukykyä.  
Suhangon alue on hyvin maantieliikenteen saavutettavissa, kantatie 81 lähellä kaivoshankkeen aluetta. 
Ranua, Rovaniemi, Tervola ja Kemi päivittäistyömatka etäisyydellä kaivoksen alueesta, uusien 
asuintaajamien rakentaminen ei ole tarpeellista. 

3.   Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 Kaivoshankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on selvitetty alueen kulttuuri- ja luonnonperintöarvot.   
Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuri- tai luonnonperintökohteita. 
YVA-menettelyssä on selvitetty alueen virkistyskäyttö ja luonnonvarat ja arvioitu vaikutukset niihin. 

4.  Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
Suhangon kaivoshanke sijoittuu Rovaniemi – Ranua kantatie 81:n läheisyyteen. Yleiskaavoituksessa 
varaudutaan tarvittavaan liikenneyhteyksien parantamiseen kaivoksen alueelta kantatielle. Uusina 
yhteyksinä varaudutaan työpaikkaliikenteen tarpeisiin Tervolan ja edelleen Kemin suuntaan. 
Kaivoshankkeen YVA-menettelyssä on tutkittu kaivoksen tarvitseman energiahuollon uudet 
yhteystarpeet ja niiden vaikutukset. Yhteystarpeet otetaan huomioon yleiskaavoituksessa.  

5.  Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  
Kaivoshanke sijoittuu poronhoitoalueelle. YVA-menettelyssä on selvitetty alueen porotalouskäyttö ja 
arvioitu vaikutukset porotalouteen. 

 
3.1.2  Maakuntakaava 
 

Ranua kuuluu Rovaniemen maakuntakaavan alueeseen (ote maakuntakaavasta sivulla 7). Rovaniemen 
maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Rovaniemen maakuntakaavaa 
täsmennettiin Suhangon kaivoshankkeen vuoksi vaihemaakuntakaavalla, jonka ympäristöministeriö vahvisti 
26.5.2010 (ote vaihemaakuntakaava sivulla 7). 

Tervola kuuluu Länsi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Länsi-Lapin alueella on voimassa Länsi-Lapin 
seutukaavana vahvistettu, lain muutoksella maakuntakaavaksi muuttunut maakuntakaava. Suhangon 
kaivosalue sijoittuu voimassa olevan maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueelle (MT 5071).  
 
Länsi-Lapin uusi maakuntakaava on luonnosvaiheessa. 5.9. – 6.10. MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 
olleessa maakuntakaavaluonnoksessa Suhangon kaivosalue on osoitettu kaivosalue merkinnällä EK1913. 
Yleiskaavan muutos ja laajennus sijoittuu maakuntakaavaluonnoksen aluevarauksen sisälle (ote Länsi-
Lapin maakuntakaavaluonnoksesta sivulla 8). 

       
Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteen suhde maakuntakaavaan 
 
Rovaniemen vaihemaakuntakaava, joka on vahvistettu 26.5.2010, laadittiin pääasiassa Suhangon 
kaivoshankeen vuoksi.  Vaihemaakuntakaavaan Suhangon kaivosalue (EK1913) rajattiin Suhangon 
yleiskaavan mukaisena. 
 
Suhangon kaivokselle on annettu kaivoskirja 21.12.2006, jossa kaivospiiri on rajattu yleiskaavasta, siten 
myös myöhemmin laaditusta vaihemaakuntakaavasta poiketen. Tässä OAS:ssa kuvattavan 
yleiskaavoituksen tavoitteena on osoittaa yleiskaavaan kaivosalue 21.12.2006 annetun kaivoskirjan 
kaivospiirin rajauksen mukaisena. Poikkeama vaihemaakuntakaavan aluerajauksesta on vähäinen, ja on 
siten yleiskaavalla tapahtuvaa maakuntakaavan tarkentumista. 
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Voimassa olevassa Länsi-Lapin maakuntakaavassa ei ole osoitettu Suhangon kaivosaluetta. 
Valmisteluvaiheessa olevassa Länsi-Lapin uudessa maakuntakaavassa kaivosalue osoitetaan.  
 

 
Ote Rovaniemen maakuntakaavasta 
 

 
Ote Rovaniemen vaihemaakuntakaavasta 

 



Seitap Oy                                                                                 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  8                                  
2011                                                                                         Suhangon kaivoshankkeen osayleiskaava                                            
                                                           

 
Ote Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta 
 
 
3.1.3  Yleiskaava 
 
Ranuan kunta hyväksyi Suhangon kaivosalueelle osayleiskaavan marraskuussa 2003. Kun kaivoskirjassa 
21.12.2006 kaivospiiri muodostettiin osayleiskaavassa kaivosalueeksi osoitettua aluetta suppeampana, 
muutti Ranuan kunta osayleiskaavaa osoittamalla kaivospiirin ulkopuolelle jääneen alueen maa- ja 
metsätalousalueeksi osayleiskaavan muutoksella, joka hyväksyttiin 2009. 
 
Tervolan kunta hyväksyi Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan 30.12.2003.  
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 Ranuan kunnan Suhangon osayleiskaava, 2009 hyväksytyn muutoksen jälkeen laadittu yhdistelmä. 
 

 
Tervolan kunnan 30.12.2003 hyväksymä Suhangon kaivosalueen osayleiskaava. 
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3.1.4  Asemakaava 
  
Kaavoitettavalle alueelle tai sen läheisyyteen ei ole laadittu asemakaavaa eikä ranta-asemakaavaa. 
Suhangon kaivoksen rikastamoalueelle on tarkoitus laatia asemakaava. Ranuan kunta on päättäessään 
tämän yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen vireillepanosta päättänyt myös asemakaavan laatimisen 
vireillepanon.  

 
4.  OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN TAVOITE 

         
Gold Fields Arctic Platinum Oy on käynnistänyt uusia selvityksiä Suhangon kaivoksen avaamiseksi ja 
suunnittelee muutosta Suhangon kaivoshankkeen aikaisemman suunnitelman sekä voimassa olevan 
ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen toimintaan. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että alueen 
kaavoitustilanne ei kaikilta osin vastaa kaivoskirjan mukaista kaivospiiriä.  
 
Varmistaakseen toimintansa oikeellisuuden myös suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin 
kaavoihin, yhtiö esitti Ranuan kunnalle ja Tervolan kunnalle, että alueen osayleiskaava muutetaan ja 
laajennetaan vastaamaan kaivospiirin aluetta. Tässä OAS:ssa kuvattavalla yleiskaavan muutoksella ja 
laajennuksella on siis tavoitteena osoittaa Ranuan ja Tervolan kuntien Suhangon kaivosalueen 
yleiskaavoihin kaivosalue voimassa olevan kaivospiirin mukaisena. Lisäksi kaavamuutoksen kohteena 
olevassa alueessa on mukana voimassa olevan kaavan mukaista aluetta kaivospiirin rajojen ulkopuolella, 
joka on yhtenäiseen kaava-alueen muodostamiseksi tarkoituksenmukaista sisällyttää tähän samaan 
osayleiskaavaan. Muutoksella ja laajennuksella ei muodosteta uutta kaivosaluetta. 
 
Samalla kun kaivosalue osoitetaan oikein yleiskaavaan, yleiskaavaan osoitetaan tämänhetkisen kaivosten 
kaavoituksen käytännön mukaisesti alue, jolla kaivoksen rikastamon ja muiden merkittävien rakennusten 
rakentamisen ohjaamiseksi tulee laatia asemakaava. Samanaikaisesti kaavoitusmenettelyjen kanssa yhtiö 
on hakemassa muutosta nykyiseen ympäristö- ja vesitalouslupaan.  
 
 
5.  TEHTÄVÄT SELVITYKSET 
 

Suhangon kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) laadittiin 2000–2003. Tässä OAS:ssa 
kuvattavan yleiskaavoituksen tavoitteena on osoittaa kaivosalue pääosin samalle kaivostoiminnalle, jolle 
em. YVA laadittiin. 
 

 YVA:n selvitysten ja ympäristövaikutusten arviointien suorittajat. 

Selvityskohde Tekijät 
Maa- ja kallioperä Knight Piésold ltd / Fintact Oy 
Pohjavedet Knight Piésold ltd / Fintact Oy 
Pintavedet Lapin Vesitutkimus Oy 
Ilman laatu Lapin Vesitutkimus Oy 
Maisema JP-Transplan Oy / Tmi Idea & Design, Gunnar Suikki 
Kasvillisuus PSV-Maa ja Vesi Oy / Lapin Vesitutkimus Oy 
Linnusto PSV-Maa ja Vesi Oy 
Kalasto Lapin Vesitutkimus Oy/ PSV-Maa ja Vesi Oy/RKTL 
Vesikasvillisuus, vesistöjen pohjaeläimet ja 
jokihelmisimpukka 

Lapin Vesitutkimus Oy 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne JP-Transplan Oy/ Tmi Idea & Design, Gunnar Suikki 
Liikenne Roadscanners Oy 
Porotalous Arctic Platinum 
Kalastus Lapin Vesitutkimus Oy 
Arkeologia Lapin Maakuntamuseo 
Sosiaaliset vaikutukset Arja Huttunen TKK 
Ihmisten terveys Arctic Platinum / Oy Finnrock Ab 

 
 

Suhangon kaivoksen suunniteltu toiminnan muutos ei edellytä uutta YVA-menettelyä (Lapin ELY-keskuksen 
päätös 10.11.2011). Päätöksen perusteluissa Lapin ELY-keskus totesi mm., etteivät Gold Fields Arctic 
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Platinum Oy:n esittämät muutokset Suhangon kaivoshankkeeseen aiheuta merkittäviä muutoksia 
aiemmassa YVA-menettelyssä ja voimassa olevassa ympäristöluvassa arvioituihin ympäristövaikutuksiin. 
Kaivostoiminta muuttaa joka tapauksessa merkittävästi kaivospiirin alueen luonnontilaista ympäristöä, kuten 
sen suoalueita, eivätkä suunnitellut muutokset enää lisää ratkaisevasti haitallisia vaikutuksia. Kaikki esitetyt 
muutokset sijoittuvat Suhangon kaivospiirin rajojen sisäpuolelle. Edelleen Lapin ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan Suhangon kaivoshankkeen muutoksista ei aiheudu sellaisia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, että niihin olisi sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA-lain 4 § 2 
momentin perusteella tapauskohtaisesti. ELY-keskuksen mukaan hankkeen aiheuttamat 
ympäristövaikutukset ja vaikutusten lieventämismahdollisuudet voidaan ottaa huomioon ja käsitellä 
riittävällä tavalla ympäristönsuojelulain ja muiden lakien mukaisissa lupamenettelyissä ja ne turvaavat 
riittävästi myös kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuudet. 
 

Vuosien 2010 ja 2011 aikana Lapin Vesitutkimus Oy on täydentänyt luontoselvityksiä: 
- kasvillisuusselvityksellä osayleiskaavan laajennuksen alueilla ja tulevan rikastamon alueella 
- linnustoselvityksellä linjalaskentana kaavoitettavan alueen itäosassa ja Konttijärven eteläpuolella 
- luontodirektiivin liitteen IV lajien erillisselvityksillä 

-saukkoselvitys Konttijoella ja Ruonajoella 
- viitasammakkoselvitys Suhangon alueen lammilla ja järvillä 
- lepakkoselvitys 

 
Osayleiskaavan vaikutusten arviointi tulee perustumaan pääosin YVA-menettelyn tuloksiin ja niitä 
täydentäviin vuosien 2010 ja 2011 aikana tehtyihin selvityksiin.  Kaavoituksesta käytävissä 
viranomaisneuvotteluissa viranomaistahot esittävät näkemyksensä selvitysten ja arvioinnin riittävyydestä. 
 

 
6.  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

        
Kaavan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9§) mukaan perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen 
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaan MRL 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia 
selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut 
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:  
 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3) kasvi- ja 
eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 
yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön.  
 
Suhangon osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoitus on osoittaa kaavaan kaivosalue kaivospiirin 
mukaiseksi. Kaavan muutoksella ja laajennuksella korjataan aikaisemmassa saman alueen kaavoituksessa 
kaivospiirin rajauksesta poiketen osoitettu kaivosalue. Samalla osayleiskaava laaditaan viime vuosina 
vakiintuneen kaivoskaavojen mukaiseksi, mm. osoittaen asemakaavoitettava alue.    
 
Tässä OAS:ssa kuvatun kaavoituksen vaikutusten arviointi tehdään korostaen MRA 1 § kohtaa ”kaavan 
tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat 
seikat”.   
 
Kaivospiiri perustuu Suhangon kaivoshankeen ympäristövaikutusten arviointiin joka on kuvattu 
arviointiselostuksessa ”Lokakuu 2003”. Kaavan vaikutusten arvioitiin on YVA-selostuksen lisäksi 
käytettävissä ympäristö- ja vesitalousluvan muutoksen yhteydessä vuosina 2010 ja 2011 tehdyt selvitykset 
ja vaikutusten arvioinnit. 
 
Osayleiskaavan muutoksella ja laajennuksella ei voida katsoa olevan merkittävästi kaivoshankeen 
ympäristövaikutusten arvioinnista poikkeavia vaikutuksia. Kaavan vaikutusten arviointi tullaan esittämään 
pääasiassa ympäristövaikutusten arvioinnin selostusta siteeraten. 
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Kun Suhangon osayleiskaavan hyväksymisen v. 2003 jälkeen kaavoituksen ohjeet ja kaavoituskäytäntö on 
jossakin määrin muuttunut, vaikutusten arviointia ja sen perustaksi tehtäviä selvityksiä täydennetään 
tarpeen mukaan ainakin siltä osin, kun yleiskaavalla osoitetaan aluetta asemakaavoitettavaksi. 
 

7.  OSALLISET JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

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

- viranomaiset:  
Ranuan kunta, Tervolan kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin pelastuslaitos, Lapin 
maakuntamuseo, Tornionlaakson maakuntamuseo, Museovirasto   

- maanomistajat:  
alueen yksityistilojen omistajat ja rajanaapurit 

- yhteisöt joiden toimialaa kaavoitus koskee:  
Narkaus ja Isosydänmaan paliskunnat, Ranuan riistanhoitoyhdistys, Tervolan riistanhoitoyhdistys, 
Lapin luonnonsuojelupiiri, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

Kaavoituksesta tiedotetaan kaikissa tiedotusvaiheissa kuulutuksella Ranuan ja Tervolan kuntien 
tiedotusmenettelyn mukaisesti. Nähtävillä olojen vaiheissa kaavat ovat nähtävissä myös internetissä 
Ranuan ja Tervolan kuntien internet-sivuilla. 

Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen: 

- vireilletulon vaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tekemillään  tarkistusesityksillä  
(MRL 64 §).  
Osallisella on mahdollisuus esittää Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle 
neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti 
nähtäville.   

 
- esittämällä mielipiteitä kaavan valmisteluvaiheessa (MRL 62 §, MRA 30§)  
MRL 62 §:n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista 
ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että osallisilla on 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
Suhangon kaivoshankkeen yleiskaavoituksen valmistelusta järjestetään tiedotustilaisuuksia ja 
kaavan valmisteluaineisto pidetään kunnissa nähtävänä. Nähtävänäolon aikana voi jättää 
kirjallisesti mielipiteitä kuntaan. 

 
 - muistuttamalla kaavaehdotuksesta sen nähtävillä ollessa (MRL 65§, MRA 19 §).  

Yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 

 
 - valittamalla kaavan hyväksymispäätöksestä (MRL 188 ja 191 §:t, MRA 92 §).  

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin kuntalaissa säädetään. Ranuan ja Tervolan kuntien päätöksistä valitus osoitetaan 
Rovaniemen hallinto-oikeuteen. 

 
Viranomaisyhteistyö:  

 
MRL 18§:n mukainen 1.viranomaisneuvottelu tulee järjestää ennen kuin kaavaluonnos ja sen 
valmisteluaineisto asetetaan MRL 62§ ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheessa nähtäville.  
 
Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään, kun kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä ja 
siitä on saatu lausunnot. Osayleiskaavan valmistelun aikana tullaan järjestämään 
kaavaneuvotteluja eri viranomaiskokoonpanoilla tarpeen mukaan. 
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 8.  AIKATAULU JA YHTEYSTIEDOT  

AIKATAULU: 

Kaavan vireilletulosta tiedottaminen                    12/2011 
Viranomaisneuvottelu    01/2012 
Valmistelun aikainen kuuleminen (MRL 62§, MRA 30§)     01-02/2012 
Julkinen nähtäville asettaminen (MRL 65§, MRA 19§)        05-06/2012 
Viranomaisneuvottelu    06/2012 
Valtuustokäsittely                                                    08/2012 

 
Osayleiskaavan valmistelun etenemistä voi seurata Ranuan kunnan internet-sivuilla www.ranua.fi. ja 
Tervolan kunnan internet-sivuilla www.tervola.fi. 
 

YHTEYSTIEDOT: 

Kaavoituksen vastuuhenkilö Ranuan kunnassa:  

Tekninen johtaja Veli Saarijärvi, Ranuan kunta, Aapiskuja 6B, 97700 Ranua 
puh.: 040-672 2303, sähköposti: veli.saarijarvi@ranua.fi 
 
Kaavoituksen vastuuhenkilöt Tervolan kunnassa:  
Tekninen johtaja Veikko Kähkölä, Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 Tervola 
puh.: 0400-466 705, sähköposti: veikko.kahkola@tervola.fi 
tai vs. tekninen johtaja Kari Alatossava, Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 Tervola 
puh.: 0400-466 705, sähköposti: kari.alatossava@tervola.fi 
 
Kaavan laatija: 
Maanmitt.tekn. YKS282 Tapani Honkanen, Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 
puh.: 0400-391 468, sähköposti: tapani.honkanen@seitap.inet.fi 
 
       

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA  

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