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OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

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

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueeseen kuuluvat vesilain mukaiset vesistöt
kuuluvat Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueeseen (FI1301912).
Alueella tai sen vaikutuspiirissä toimittaessa tulee arvioida hankkeiden ja
suunnitelmien vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luonto-
tyyppeihin ja lajeihin luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n nojalla määrätään, että osayleiskaava-alue
on suunnittelutarvealuetta.

Olemassa oleva loma-asunto.

Suojavalli.
Suojavalli on rakennettava ennen kaivoksen tuotannon aloitamista. Toteuttamis-
vastuu on kaivosyhtiöllä.

Erillispientalojen asuntoalue.

Lähivirkistysalue.

Loma-asuntoalue.

Moottorirata.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Alue varataan jäteveden puhdistamolle.

Energiahuollon alue. Sähköasema.

Kaivosalue.

Suojaviheralue.
Alueella olevia rakennuksia saa korjata ja vähäisessä määrin laajentaa.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Aluetta voidaan käyttää haja-asutusluonteiseen rakentamiseen sekä
ulkoilu- ja virkistystarkoituksiin pääasiallista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti
vaikeuttamatta. Rakentaminen tulee sijoittaa siten, että maisemalliset ja muut
ympäristöarvot säilytetään.
Metsän käsittely maisemassa selvästi erottuvilla alueilla ja tiestön
varsilla tulisi tehdä avohakkuuta välttäen.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alueelliseen retkeily- ja ulkoilualueeseen liittyvä metsätalousvaltainen alue,
jossa liikkumiskelpoisuus, metsäisyys ja maisemalliset arvot ovat ominaisia.
Alueella on sallittu maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä ulkoilu-
ja aktiviteettireittien ja niitä palvelevien tukikohtien rakentaminen.
MRL 43.2. §:n perusteella määrätään, että alueen luonto- ja maisema-
arvoja oleellisesti heikentävät toimenpiteet, kuten puuston avohakkuu ja järeä
maanmuokkaus edellyttävät MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa.
Alueen maisema- ja luonnon kauneusarvojen johdosta soranotto alueella on kiel-
letty maa-aineslain 3 §:n perusteella.
Metsänhoidossa tulisi huomioida alueen virkistyskäyttö.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 43 § 2 momentin nojalla sallittu vain
maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Alueen asuinrakennusoikeus on
siirretty rakentamisen salliville AP, AM, RA, RA-1, RM tai RM-1 alueille Tornion-
Muonionjoen osayleiskaavassa.
Maisemallisesti merkittävä maanrakennustyö tai puuston avohakkuu alle 50 metrin
etäisyydellä asunto- tai loma-asuntoalueesta tai rantaviivasta edellyttää
maisematyölupaa (MRL 128 §).

Yhdysrata

Kunnan raja.

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kunnan nimi.

Kaivoksen jätteen käsittely- ja sijoitusalue.
Alue on varattu rikastushiekan loppusijoitukseen.

Kaivoksen erityisjätteen käsittely- ja sijoitusalue.
Alue on varattu kaivostoiminnassa muodostuvan erityisjätteen loppusijoitukseen.

Kaivosteollisuusalue.
Kaivostoimintaan liittyvä teollisuus- ja varastorakennusten alue.
Alueelle on laadittava asemakaava.

Kaivosteollisuusalue.
Kaivostoimintaan liittyvä teollisuus- ja varastorakennusten alue, jolle saa
sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoivan laitoksen.
Alueelle on laadittava asemakaava.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
Poronhoidon kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueella on voimassa MRL 43.2§:n mukainen ehdoton rakentamisrajoitus.
Alueella on sallittua vain poronhoitoa palvelevien talousrakennusten rakentaminen.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista tai loma-asumista. Alueen suunnittelussa ja
käytössä tulee turvata poronhoidolle merkittävien rakenteiden ja toiminnan säily-
minen ja ottaa huomioon erotuspaikoille johtavat kuljetusreitit.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen ehdoton rakentamisrajoitus.
Alueella on sallittua vain maa- ja metsätaloutta palvelevien talousrakennusten
rakentaminen. Alueelle ei saa sijoittaa asumista tai loma-asumista.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Niesaselän luonnon monimuotoisuuden, harjujensuojelun ja pohjaveden-
suojelun kannalta tärkeä alue.
MRL 43.2. §:n perusteella määrätään, että alueen luontoarvoja
olennaisesti heikentävät toimenpiteet, kuten puuston avohakkuu ja järeä
maanmuokkaus edellyttävät MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa.

Vesialue.
Torniojoen-Muonionjoen vesistöalueeseen kuuluva vesistö, joka kuuluu
Natura 2000-verkostoon.

Kaivostoiminnan tutkimusalue.

Kaivoksen jätteen käsittely- ja sijoitusalueen osa, jota saa käyttää viereisen
jäteveden puhdistamon jätevesien jälkikäsittelyaltaana ympäristöluvan
mukaisesti kaivoksen rikastamon toiminnan aloittamiseen saakka.

Kaivostoiminnan apualue, jolle kaivostoiminnan edellyttämät sähkö- ja
putkilinjat sekä kuljettimet sijoittuvat.

Seveso II direktiivin mukaisen ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen
konsultointivyöhyke. Asemakaavoitushankkeissa tulee pyytää aluepelastus-
laitoksen ja tarvittaessa turvatekniikan keskuksen (TUKES) lausunto.

Muinaismuistokohde.
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuisto-
lainnojalla kielletty. Kohdenumerointi viittaa selostuksen kohdeluetteloon.

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemallisesti arvokas kohde.
Rakennusten purkaminen ilman pakottavaa syytä on kielletty. Rakennusten
tunnistettuja, kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi arvioituja ominaispiirteitä
ei saa turmella korjaus- ja muutostöissä.
sr-2/9 Lamunmaan porokämppä
sr-2/11 Niemelän kämppä, Valkeajoki
sr-2/12 Luosun pääpirtti

Ohjeellinen sortumavaaran alue.

Ohjeellinen selkeytysallas.

Ohjeellinen prosessivesiallas.

Ohjeellinen avolouhos.

Ohjeellinen sivukiven ja/tai pintamaiden varastointialue.

Hulevesiuoma.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset
pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskielto.

Merkittävästi parannettava yhdysrata.

Ohjeellinen uusi yhdysrata

Merkittävästi parannettava valtatie.

Merkittävästi parannettava seututie.

Uusi yhdystie.

Yhdystie.

Moottorikelkkailureitti.

Ohjeellinen kuljettimen linja.

Sähkölinja.
Tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava suojavyöhyke.

Ohjeellinen uusi johto tai linja.

Matkailupalvelujen alue.
Alueelle saa rakentaa kotieläimille tarkoitettuja tiloja ja toiminnan kannalta
tarpeellisia asuntoja.
Alueelle saa rakentaa enintään 2-kerroksisia rakennuksia.

Maatalousalue.
Alue varataan matkailuun liittyvän kotieläntalouden tarpeita, kuten rekikoirien,
ratsastuksen tai poroajelun lähireittejä varten. Lisäksi alueella saa laiduntaa
kotieläimiä.

Uusi liittymä.

Yhdyskuntateknisen huollon kohde.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Sotkavuoman linnuston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.
MRL 43.2. §:n perusteella määrätään, että alueen luontoarvoja olennaisesti
heikentävät toimenpiteet, kuten puuston avohakkuu ja järeä maanmuokkaus
edellyttävät MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa.

Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluemainen kohde
Tornionlaakson raudanvalmistushistorian kohde.
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