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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laki-
sääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liitty-
vä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaa-
van laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaiku-
tusten arvioinnista.

Kolarin ja Muonion kunnat kuuluttivat Hannu-
kaisen kaivoshankkeen osayleiskaavan ja asema-
kaavan vireilletulon 12.5.2011. Osayleiskaavan 
ja asemakaavan suunnittelun aikana on päätetty 
jakaa kaivoksen edellyttämät asemakaavat kol-
meen eri alueeseen, jotka ovat:

1. Kaivosteollisuusalueen asemakaava
2. Rautuvaaran teollisuusalueen asema-

kaava
3. Hannukaisen kylän asemakaava

Näiden kolmen asemakaava-alueen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmat korvaavat 12.5.2011 
kuulutetun Hannukaisen kaivosalueen ase-
makaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kos-
kee aluetta 2.
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1. Kaavoitettavan alueen sijainti

2. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus

Hannukaisen suunniteltu kaivoshanke sijait-
see Kolarin kunnassa, noin 25-30 kilometriä 
Kolarin keskustaajamasta koilliseen ja noin 
12 kilometriä Yllästunturin länsipuolella. 

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Kolarista 
Äkäslompoloon kulkevan Ylläksentien 
(maantie 940) itäpuolella Rautuvaaran van-
han kaivosalueen ja rautatien vieressä. 

 � Kuva 1. Rautuvaaran teollisuusalueen asema-
kaavan sijainti

Kaavoitettava alue on Rautuvaaran vanhan 
kaivosalueen vieressä Ylläksentien ja Rautu-
vaaraan kulkevan rautatien välissä.

 � Kuva 2. Asemakaavoitettava-alue
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3. Asemakaavoituksen tavoitteet 

Tavoitteiden mukaan:

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapai-
noista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista 
hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa 
olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäris-
tön laadun parantamista ja luonnon voimavaro-
jen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja 
alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijai-
sesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintiteki-
jöihin. 

Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taan-
tuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huo-
miota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntä-
miseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimin-
tapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä 
otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäis-
toimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseu-
dun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuus-
riskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän 
suuri etäisyys.

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kes-
tävää hyödyntämistä siten, että turvataan luon-
nonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolvil-
le. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa ote-
taan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyö-
dyntämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä edis-
tetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja yllä-
pitämistä.

Alueidenkäytöllä edistetään Lapin tunturialuei-
den säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kan-
nalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksi-
na. Samalla varmistetaan, että asumisen ja elin-
keinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säi-
lyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alu-
eidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapai-
noisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, 
luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaa-
miseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin sopeu-
tuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympä-
ristöjen säilymistä ehyinä.

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon al-
ueidenkäytölliset edellytykset.

3.1 Kaivoshankkeen tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on luoda turvalliset, 
terveelliset ja toimivat sekä ympäristön kannalta 
hyväksyttävät puitteet kaivostoimintaan liittyvän 
teollisuusrakentamisen toteuttamiselle. 

Hannukaisen kaivoshankkeen vaihtoehdon 4 mu-
kaan alueelle sijoitetaan malmin rikastuslaitos 
ja siihen liittyvät tilat. Näitä ovat mm. toimisto, 
henkilökunnan sosiaalitilat sekä rikasteen lasta-
ukseen rautatievaunuihin tarvittavat rakenteet, 
liittymät maantielle sekä muut tarvittavat yhte-
ydet.

Asemakaavat laaditaan samanaikaisesti kaivos-
hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin ja kai-
vosalueen osayleiskaavan kanssa. Asemakaavat 
voidaan hyväksyä, kun YVA–menettely on päät-
tynyt.

Kunnan ja kaivosyhtiön sekä mahdollisesti 
muiden osapuolten kesken on tarkoitus solmia 
MRL 91 b§:n mukaisia maankäyttösopimuksia ja 
muita sopimuksia.

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja nii-
den muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryh-
mitelty asiasisällön perusteella seuraaviin koko-
naisuuksiin, jotka koskevat suunnittelualuetta: 

•	 Toimiva aluerakenne
•	 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elin-

ympäristön laatu
•	 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistys-

käyttö ja luonnonvarat
•	 Toimivat yhteysverkostot ja energia-

huolto
•	 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä eri-

tyiset aluekokonaisuudet (Lapin tun-
turiseutu)

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koske-
vat asioita, jotka on tarpeen ottaa huomioon alu-
eidenkäytössä ja sen suunnittelussa kaikkialla 
Suomessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 
mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja nii-
den toteuttamista on edistettävä valtion viran-
omaisten toiminnassa, maakuntien suunnittelus-
sa ja kuntien kaavoituksessa.
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3.3 Maakunnalliset tavoitteet
Tunturi-Lapin maakuntakaavasta voidaan johtaa 
asemakaavaan mm. seuraavat tavoitteet:

•	 Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivos-
alueiden toteuttaminen

•	 Rautuvaarasta Luosun kautta 
Ylläsjärvelle suuntautuvan rautatien 
yhteystarpeen varaaminen

•	 Pohjoiseen suuntautuvan raideliiken-
teen kehittämiseksi selvitettävä yh-
teys

•	 Poronhoidon toteuttaminen
•	 Massaputkien ja sähkölinjojen ja sivu-

radan yhteystarpeiden selvittäminen
•	 Seututien kehittäminen

Lapin maakuntasuunnitelmassa annetaan suuri 
merkitys kaivostoiminnan kehittymiselle Lapissa. 
Maakuntasuunnitelma asettaa tavoitteeksi, et-
tä Lapissa on vuonna 2030 teollisuus-, kaivos- 
ja energiasektorilla 3 000 työpaikkaa lähtötasoa 
enemmän.

3.4 Kunnan tavoitteet
Kunnan tavoitteena on kaivostoiminnan kehittä-
minen kunnan alueella suunnitelmallisesti niin, 
että se tukee matkailua mm. kehittyvän infra-
struktuurin avulla.

Kolarin kunnan valtuuston 26.9.2012 hyväk-
symässä kuntastrategiassa (Meän Ratekia 2012-
2016 - Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntas-
trategia - Strategian päivitys syksy 2012) on ta-
voitteeksi asetettu seuraavaa:

•	 Kolari on palveleva matkailu- ja kaivos-
kunta…
•	 Kolarin kunnan matkailuelinkeino ke-

hittyy laadullisesti ja määrällises-
ti monipuolistuen ympärivuotiseksi. 
Kaivostoiminnasta kehittyy kuntaan 
merkittävä elinkeino. Kaivostoiminta 
toteutuu yhteisön ja ympäristön kan-
nalta kestävällä tavalla.

•	 … joka kehittää suunnitelmallisesti elinvoi-
maisuuttaan..

•	 Kunnan päätöksenteko ja toiminta on 
vastuullista, suunnitelmallista ja enna-
koivaa. Päättäjät ja viranhaltijat sitou-
tuvat yhteisesti sovittujen suunnitel-
mien toteuttamiseen. Kuntaan syntyy 
uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Kolari 
houkuttelee työikäistä väestöä ja kun-
nassa on terve ikärakenne. Kunnan 
elinvoimaisuuden kehittymisen tärkei-
tä mittareita ovat verotulojen kasvu, 
työpaikkojen määrän kehitys, väestön 
määrän kehitys, syntyneiden määrän 
kehitys ja muuttovoitto/-tappio.

•	 Ympäristöarvot huomioidaan kunnan 
toiminnassa. Kaivostoiminta ei aiheuta 
ennakoimattomia ympäristövahinkoja.
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4. Nykyinen suunnittelutilanne

 � Kuva 3. Ote Tunturi–Lapin maakuntakaavasta. 
Punaisella rajattu asemakaavoitettavan alue.

4.2.2 Yleiskaava

Asemakaavoitettavalla alueella ei ole voimassa 
olevia yleiskaavoja. 

Ylläksen osayleiskaava ulottuu varsin lähelle ase-
makaavoitettavaa aluetta Rautuvaaran kaivos-
alueelle. Osayleiskaavassa entinen kaivosalue 
on yhdyskuntateknisen huollon aluetta (EK). 
Alueelle ulottuu myös kaivostoiminnan tutkimus-
alue (EK). Yleiskaavan määräyksen mukaan kai-
vostoiminta-alueelle tulee laatia asemakaava.

4.1 Nykyinen tilanne

Alue on nykyisin metsätalouskäytössä olevaa 
mäntyvaltaista kangasmetsää, puoliavointa leh-
tipuuvaltaisempaa suota ja osittain vanhaa käy-
töstä poistunutta pääosin maisemoimatonta kai-
vosaluetta.

4.2 Kaavoitus

4.2.1 Maakuntakaava

Alueella on voimassa Tunturi–Lapin maakun-
takaava, joka on vahvistettu ympäristöminis-
teriössä 23.6.2010 ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa 16.5.2012.

Maakuntakaavassa asemakaavoitettava alue on 
osoitettu laajalla aluevarauksella kaivostoimin-
nan alueiksi (EK). 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla jo on kai-
vostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu tai in-
ventoitu sellaisia malmi- ja mineraaliesiintymiä, 
että kaivostoiminta on todennäköistä. Alueet ha-
lutaan suojata sellaisilta rakentamisen, suojelun 
ja muun maankäytön pysyviltä muutoksilta, jot-
ka vaarantavat kaivostoiminnan harjoittamisen. 
Alueet sisältävät myös kaivostoiminnan kannalta 
tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys- ja rikastus-
hiekka-alueet sekä liikenneväylät ja -alueet.

Kaavassa on osoitettu myös kaivostoimin-
nan takia tarpeelliset yhteydet Rautuvaaran ja 
Hannukaisen kaivosalueiden välille sekä paran-
nettava rautatieyhteys Kolariin ja edelleen ete-
lämpänä oleviin satamiin.

Kaivosalueen suunnittelussa tulee maakunta-
kaavan aluekohtaisen määräyksen mukaan ot-
taa huomioon lähialueen matkailu-, virkistys- ja 
luontoarvot. Lisäksi kaivostoiminta tulee suun-
nitella niin, että se ei Tornionjoen–Muonionjoen 
vesistöalueen Natura 2000–verkostoon kuuluval-
la alueella aiheuta merkittäviä päästöjä tai hyd-
rologisia vaikutuksia tai muutenkaan merkittä-
västi heikennä alueen niitä luonnonarvoja, joi-
den vuoksi se sisältyy Natura 2000–verkostoon.
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Kaivosalueelle ja kaivoksen toimintaan oleellis-
esti liittyvien toimintojen alueelle on käynnistet-
ty osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavan 
alustava rajaus ulottui sekä Kolarin että Muonion 
kuntien alueille, mutta suunnitelmien tarkennut-
tua osayleiskaavan rajaus muutettiin koskemaan 
vain Kolarin kunnan puolta. Osayleiskaavan ta-
voitteena on suunnitella Hannukaisen kaivosal-
ue, siihen liittyvät toiminnot, suoja-alueet, ra-
kenteet ja yhteydet sekä niiden välitön ympäristö 
kestävällä tavalla.

4.2.3 Asemakaava

Suunnittelualueilla ei ole voimassa olevia asema-
kaavoja. 

 � Kuva 4. Ote suunnittelualueen lähelle ulottuvasta Ylläksen osayleiskaavasta. 
Punaisella rajattu asemakaavoitettava alue.

4.3 Päätökset
Hannukaisen kaivosalueen asemakaavoittami-
sesta on päätetty Kolarin kunnanhallituksessa 
22.11.2010 § 355 osayleiskaavan laatimispää-
töksen yhteydessä. 

Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavan 
vireilletulosta on päätetty Kolarin kunnanhal-
lituksessa 14.1.2013 § 27.

4.4 Suunnitelmat
Kaivoksen toteutussuunnittelu ja alueen osayleis-
kaavoitus ovat käynnissä. Kaivospiirihakemus on 
jätetty kaivosviranomaiselle.

Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavaa laa-
ditaan kaivoksen toteutussuunnitelmien mukai-
sesti. 

Suunnitelmien tueksi laaditaan tarpeelliset tek-
nistaloudelliset suunnitelmat, jotka ottavat huo-
mioon hankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
nin yhteydessä esille nostetut haitallisten vaiku-
tusten vähentämistoimenpiteet.
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5. Vaikutusten arviointi

Asemakaavaa valmisteltaessa arvioidaan kaavan 
toteutumisen vaikutukset maankäyttö- ja raken-
nuslain edellyttämällä tavalla. 

Asemakaavan vaikutusten arviointi pohjautuu 
pääasiassa kaivoshankkeen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn yhteydessä laadittaviin 
selvityksiin ja vaikutusarviointiin. Vaikutusten 
arvioinnissa esitetään myös periaatteet mah-
dollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai 
vähentämiseksi. Kaavoitus etenee yhteistyössä 
kaivoshankkeen YVA–menettelyn ja osayleiskaa-
voituksen kanssa. YVAn aikana tehtävät selvityk-
set ja hankesuunnitelmat antavat perustan kaa-
van vaikutusten arvioinnille. YVA:n ja osayleis-
kaavan selostuksia referoidaan tarpeellisilta osin 
asemakaavan selostuksessa. 

Tarvittaessa asemakaavoituksen yhteydessä tar-
kennetaan tämän asemakaavan toteuttamisesta 
aiheutuvien vaikutusten arviointia. 

5.1 Arvioitavat vaikutukset
Asemakaava valmisteltaessa arvioidaan vaiku-
tukset:

Rakennettuun ympäristöön

•	 yhdyskuntarakenteeseen
•	 asumiseen
•	 palveluihin
•	 työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan 

•	 Kaivosteollisuuteen ja sen alihank-
kijoihin

•	 Ylläksen matkailun kehittämiseen
•	 Poronhoitoon

•	 virkistykseen
•	 liikenteen järjestämiseen

•	 Kolari Kittilä radan toteutusmah-
dollisuudet

•	 rakennettuun ympäristöön ja mui-
naismuistoihin

•	 tekniseen huoltoon
•	 erityistoimintoihin
•	 ympäristönsuojeluun ja ympäristö-

häiriöihin
•	 sosiaaliseen ympäristöön

Luontoon ja luonnonympäristöön

•	 maisemaan
•	 luonnonoloihin ja -suojeluus
•	 luonnon monimuotoisuuteen
•	 vesistöihin ja vesitalouteen
•	 maa- ja metsätalouteen

Talouteen

•	 kunnallistalouteen lyhyellä ja pitkäl-
lä aikavälillä, investointeihin ja vero-
tuloihin

•	 yksityistalouteen, investointeihin ja 
korvauksiin

•	 valtion talouteen
Terveellisyyteen ja turvallisuuteen

•	 liikenneturvallisuuteen
•	 ihmisten elinoloihin ja terveyteen
•	 ympäristön puhtauteen
•	 eri väestöryhmien toimintamahdolli-

suuksien paranemiseen tai heikkene-
miseen

5.2 Selvitykset 
Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn yhteydessä laaditaan 
koko kaivoshankkeen vaikutusaluetta koskevat 
selvitykset. Tätä asemakaavaa koskevat erityi-
sesti seuraavat selvitykset:

•	 nykyinen maankäyttö
•	 Rautuvaaran ja Hannukaisten välisten 

yhteyksien vaikutukset
•	 maisema
•	 rautatien kunnostaminen ja maakun-

takaavan rautateihin liittyvien suunni-
telmien huomioiminen

•	 liikenne
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6. Asemakaavan suunnittelutyön osalliset

•	 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
TUKES

•	 Tornionlaakson maakuntamuseo 
•	 Museovirasto

•	 alueella toimivat puhelin- ja sähkö- ja 
vesiyhtiöt
•	 Tornionlaakson Sähkö Oy 
•	 Fingrid Oyj
•	 Ylläksen yhdyskuntatekninen huol-

to Oy 
•	 muut, joiden asumiseen, työntekoon 

tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa sekä viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään.

7. Kaavoituksesta tiedottaminen, viranomais-
yhteistyö ja päätöksenteko

Kolarin kunnassa asemakaavan laatimisen val-
mistelusta vastaa kunnanhallitus ja asemakaa-
van hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä val-
misteluvaiheen kuulemisesta ja kaavaehdotuk-
sen nähtävilläolosta tiedotetaan: 

•	 Kolarin kunnan virallisten kuulutusten 
ilmoitustaululla

•	 Luoteis-Lappi lehden kunta tiedottaa 
-sivuilla

•	 kunnan Internet-sivuilla:www.kolari.fi 
/fi/asuminen-ja-rakentaminen/vireil-
la-olevat-kaavat

•	 kirjeitse kaava-alueen maano-
mistajille

Aineistot ovat nähtävillä Internetissä ja Kolarin 
kunnan teknisen toimen tiloissa.

Kaavoitustyön aloittaminen ja osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma

Osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta koko kaavoitusprosessin 
ajan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivite-
tään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. 

Valmisteluvaihe 

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen toteute-
taan loppuvuodesta 2013 sen jälkeen kun hank-
keen ympäristövaikutusten selvitykset ja arvi-
ointi sekä suunnittelu ovat valmistuneet. 

Kaavahankkeista järjestetään yleisötilaisuus sit-
ten kun YVA-selostuksesta on kuulutettu ja sen 
yleisötilaisuus on pidetty. 

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos 
tai vaihtoehtoiset luonnokset sekä muu aineisto 
asetetaan nähtäville kunnan teknisen toimen il-
moitustaululle, kirjastoon ja Internet-sivuille.

Kolarin kunta kuuluttaa valmisteluaineiston 
nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana osallisil-
la on mahdollisuus jättää luonnoksesta mielip-
iteitä kirjallisesti tai suullisesti.

Suunnittelutyöhön osallisia ovat:

•	 Kolarin kunnan hallintokunnat
•	 tekninen lautakunta 
•	 rakennuslautakunta
•	 sosiaali- ja terveys lautakunta

•	 kaava-alueen maanomistajat ja raja-
naapurit

•	 viranomaiset
•	 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskus
•	 Lapin liitto
•	 Lapin aluepelastuslaitos
•	 Liikennevirasto, rautatieosasto
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Kaavaehdotus

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen laaditaan 
asemakaavaehdotus. Kaavaehdotus on tavoit-
teena asettaa nähtäville YVA–selostuksesta saa-
tavan yhteysviranomaisen  lausunnon jälkeen. 

Tavoitteena on, että vuoden 2014 syksyllä kunta 
kuuluttaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi.

Kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää kaa-
vaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. 
Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kunnan pe-
rusteltu kannanotto jätettyyn muistutukseen.

Saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään 
kunnassa ja tarvittaessa järjestetään neuvotte-
luja.

Kaavan hyväksyminen

Asemakaavan hyväksyy Kolarin kunnanvaltuus-
to. 

Hyväksymispäätöksestä ja kaavasta on mahdol-
lista valittaa hyväksymispäätöksen kuulutukses-
ta lähtien 30 päivän ajan Rovaniemen hallinto-oi-
keuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen.

Viranomaisyhteistyö

Kolarin kunnan, Lapin ELY–keskuksen ja mui-
den osallisten viranomaisten kesken on pidetty 
Rovaniemellä 6.6.2011 kaavoituksen ensimmäi-
nen viranomaisneuvottelu. Kokous koski koko 
kaivoshankkeen kaavoitusta. Kokouksen aikaan 
oli jo tiedossa, että alueelle tullaan laatimaan tar-
peellinen määrä asemakaavoja. Asemakaavojen 
rajaukset eivät kuitenkaan tarkasti olleet vielä 
selvillä.

Asemakaavarajausten täsmennyttyä 
Rautuvaaran osalta pidettiin aloitusvaiheen vi-
ranomaisneuvottelu 13.3.2013.

Hannukaisen kaivoshankkeen YVA–menettelyn 
yhteydessä pidetään ohjausryhmän kokouksia, 
joissa ainakin osassa käsitellään kaavoitukseen 
liittyviä kysymyksiä. Kaavoitusta käsitellään tar-
vittaessa myös YVA:n seurantaryhmän kokouk-
sissa.

Kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuk-
sesta pyydetään lausunnot osallisilta viranomai-
silta. 

Asemakaavasta järjestetään tarvittaessa virano-
maisneuvotteluja ja viranomaisten työneuvotte-
luja.
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8. Aikataulu
Ajankohta Tapahtuma

2011

Kevät-loppuvuosi Aineiston kerääminen ja alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen. 

YVA:n yleisötilaisuus 16.3.2011. 

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5.2011 lähtien.

Kaavoituksen 1. viranomaisneuvottelu 6.6.2011.

YVA:n perusselvityksien laatiminen.

Kaavan valmisteluaineiston ja kaavaluonnoksen laatiminen.

2012

Kevät - kesä Kaivoshankkeen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi etenee. 
Aloitetaan vaihtoehdon 4 suunnittelu.

Syksy - loppuvuosi Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittäminen.

Kaavaluonnoksen suunnittelu.

Kaivoshankkeen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arvioinnin laatiminen.

2013

Alkuvuosi-syksy Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville, kaava-alueiden 
muutoksista tiedottaminen.

Viranomaisten työneuvottelu 30.1.2013

Kaava-alueen muutoksista johtuen uusi aloitusvaiheen viranomaisneuvot-
telu 13.3.2013

Kaivoshankkeen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi etenee.

Kaavaluonnoskartan, kaavaselostuksen ja kaavan vaikutusten arvioinnin 
laatiminen

Loppuvuosi YVA-selostus valmis elokuussa. Yleistötilaisuus YVA-selostuksesta 
9.10.2013

Kaavaluonnoksen valmisteluaineisto asetetaan lausunnoille ja nähtäville 
joulukuussa. Kaavaluonnoksen yleisötilaisuus 5.12.2013.

2014

Alkuvuosi Yhteysviranomaisen lausunto YVA–selostuksesta.

Natura-arvioinnin valmistuminen.

Kaavan valmisteluaineistosta ja YVA-selostuksesta saatujen mielipiteiden ja 
lausuntojenhuomioiminen ja kaavaehdotuksen laatiminen.

Alkusyksy Kaavaehdotus asetetaan lausunnoille ja nähtäville. 

Viranomaisneuvottelu tai viranomaisten työneuvottelu

Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin sekä  mahdolliset 
tarkistukset kaava-asiakirjoihin.

Loppuvuosi Kolarin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittely

Mahdolliset valitukset kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä

Asemakaava lainvoimaiseksi
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9. Yhteystiedot

Kolarin kunta

Isonpalontie 2 

95900 Kolari 

Kullervo Lauri 

Maankäyttöinsinööri  

puh. 0400 395 587 

kullervo.lauri@kolari.fi

Kaivostoimintaa suunnitteleva yritys:

Northland Mines Oy

Asematie 4

95900 Kolari

Joanna Kuntonen – van`t Riet

Puh. 020 711 8299

www.northland.eu

Kaavaa (myös YVA) laativa konsultti:

Matti Kautto

Yksikön päällikkö

puh. 0400 493 709

matti.kautto@ramboll.fi

Tuuli Tolonen

Kaavasuunnittelija

puh. 040 735 9112

tuuli.tolonen@ramboll.fi

Ramboll Finland Oy

Niemenkatu 73

15140 Lahti

www.ramboll.fi


