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1

JOHDANTO

Kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia laadittavassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen
järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista. (MRL 63 §)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään osallisia varten. Sen tulisi antaa perustiedot
kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja
tarvetta osallistua sen valmisteluun.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa.
2

ALOITE

Asemakaava laaditaan Kemijoki Oy:n aloitteesta.
3
3.1

SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS
Suunnittelualue

Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu Kemijoen varrelle Sieriniemelle Oikaraisen kylän
eteläpuolelle. Rovaniemen keskustaan kaava-alueelta on matkaa noin 16 kilometriä.
Sierilän suunnitellun voimalaitoksen alue edustaa nykytilassaan maisemaltaan ja kasvillisuudeltaan
Kemijoen alkuperäistä pääuomaa, johon oman leimansa antaa asutus ja muu ihmisen toiminta.
Jokialue on pääosin luonnonuomaa, johon vaikuttaa Kemijoen voimalaitoskäyttö, etenkin
Vanttauskosken voimalaitoksen juoksutus ja sen vuorokautinen vaihtelu.
Asemakaava laaditaan osalle Sieriniemen aluetta. Kaava-alue rajautuu lännessä kantatie 81:teen sekä
pohjoisessa ja etelässä Kemijokeen. Alue on pääsääntöisesti metsätalouskäytössä olevaa puustoista
tasamaata.
Voimalaitoshankkeen yhteydessä on selvitetty kattavasti erinäisten kasvi- ja eläinlajien esiintymistä.
Voimalaitoksen hankealueella on voimassa olevia sekä laadinnassa olevia poikkeamishakemuksia
uhanalaisiin lajeihin liittyen. Kyseiset lajien esiintymät eivät sijoitu kaava-alueelle. Kaavoitettava
alue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella eikä alueella tai sen lähiympäristössä
sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön
arvokohteita tai – alueita eikä muinaisjäännöksiä.
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 81 ha. Kaavoitettava alue on Kemijoki Oy:n omistuksessa.
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Kuva 3-1. Suunnittelualueen rajaus kartalla (Lähde: Maanmittauslaitos 2020).

Kuva 3-2. Suunnittelualueen rajaus ilmakuvalla (Lähde: Maanmittauslaitos 2020).
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4
4.1

SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Suunnittelun taustaa
Sierilään suunnitellaan päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista
vesivoimalaitosta. Toteutuessaan voimalaitoksen energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Sierilän voimalaitos olisi viimeinen Kemijoen
pääuomaan rakennettava voimalaitos ja se täydentää Lokan tekojärveltä lähtevän
voimalaitosketjun. Voimalaitos toisi kiinteistöverotuloja Rovaniemen kaupungille yli miljoona
euroa vuodessa. Hanke tukisi myös Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden
toteutumista.
Sierilän voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut vuonna 2000.
VTT:n laatimassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on perusteellisesti arvioitu
voimalaitoksen vaikutukset. Alueelle laadittu yleiskaava on hyväksytty vuonna 2001.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Sierilän voimalaitokselle vesitalousluvan
toukokuussa 2011. Maaliskuussa 2015 Vaasan hallinto-oikeus pysytti Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston Kemijoki Oy:lle vuonna 2011 myöntämän luvan Sierilän vesivoimalaitoksen
rakentamiseksi. Samalla Vaasan hallinto-oikeus pääosin hylkäsi voimalaitoshankkeesta aiemmin
tehdyt valitukset. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtiin 25 valitusta. Korkein hallintooikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan 22.5.2017.
Vesilain mukaisessa lupaharkinnassa on otettu huomioon voimalaitoksen rakentamisen
edellytykset sen mukaisesti, mitä vesilaissa säädetään. Vesitalouslupa mahdollistaa
voimalaitoshankkeen toteuttamisen.

4.2

Asemakaavan tarkoitus ja tavoite
Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen on vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu tarkentunut
ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Kemijoki Oy on laatinut
alueelta paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa. Voimalaitosalueen
suunnittelu on edennyt vesitalousluvan ehtojen mukaisesti. Yhtiö on tehnyt aloitteen
Rovaniemen kaupungille Sierilän voimalaitosalueen asemakaavoituksesta. Asemakaavaa varten
laaditaan kaavoitussopimus Rovaniemen kaupungin ja maanomistajien välillä.
Asemakaavalla tarkennetaan alueen suunnittelutilannetta. Asemakaavassa tarkastellaan alueelle
sijoittuvien erityisalueiden laajuutta, käyttötarkoitusta, toimintojen sijoittumista ja
rakennusoikeuden määrää 22.5.2017 annetun vesitalousluvan mukaista voimalaitostoimintaa
varten.
Alueelle laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavassa
määritellään mm. alueen käyttötarkoitus, rakentamisoikeudet sekä alueen liikenneyhteydet.
Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja
luontoarvoihin sekä vesitalousluvan ehtoihin. Lisäksi huomioidaan muut kaavatyön yhteydessä
esiin tulevat asiat.
Lainvoimainen vesitalouslupa määrää sitovasti rakennusten ja eri rakenteiden sijainnin
kaavoitettavalla alueella. Vesitalousluvassa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti kaavoitettavalle
alueelle on tarkoitus rakentaa Sierilän vesivoimalaitoksen koneasemarakennus ja luukkuaseman
rakennus. Alueelle rakennetaan lisäksi voimalaitoshankkeeseen liittyviä rakenteita, kuten
jokiuoman ylittävä pato, kanava niemen poikki ja sähkölinja.
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5

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

5.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavoitustyötä ohjaavat aina ylemmät kaavatasot eli valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
maakuntakaava ja yleiskaava sekä näiden toteutumista valvovat valtion viranomaiset.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat oleellinen osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Nykyiset valtioneuvoston hyväksymät tavoitteet
ovat tulleet voimaan 1.4.2018.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
-

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

-

Tehokas liikennejärjestelmä

-

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

-

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

-

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa ympäristöministeriön www-sivuilta
(www.ymparisto.fi)
5.2

Maakuntakaavatilanne

Suunnittelualueella on voimassa Rovaniemen maakuntakaava (YM vahvistanut 2.11.2001, saanut
lainvoiman 4.12.2001). Lisäksi alueella on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan
laadinta.
Suunnittelualueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat seuraavat maakuntakaavamerkinnät:
ROVANIEMEN MAAKUNTAKAAVA
Keskuskylä (AT 380 OIKARAINEN)
Merkinnällä osoitetaan kuntien määrittelemien laajempien aluekokonaisuuksien
keskukset. Keskuskylät ovat palveluvarustukseltaan monipuolisimpia (kauppa,
koulu, yms.), jotka palvelevat muiden pienempien kylien tarpeita.
Kantatie
Merkinnällä kt osoitetaan kantatie.
ET 2218 SIERILÄN VOIMALAITOS
Merkinnällä osoitetaan alueita yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia, kuten
voimaloita,
suurmuuntamoalueita,
vesilaitoksia,
jätevedenpuhdistamoita,
jätehuoltolaitoksia ja kaatopaikkoja sekä tietoliikennettä varten. Merkinnällä
osoitetaan yhdyskuntateknisen huollon kohde (Sierilän voimalaitos).
ET 2270 JOKKAVAARAN VEDENOTTAMO I
Merkinnällä osoitetaan alueita yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia, kuten
voimaloita,
suurmuuntamoalueita,
vesilaitoksia,
jätevedenpuhdistamoita,
Copyright © AFRY Finland Oy
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jätehuoltolaitoksia ja kaatopaikkoja sekä tietoliikennettä varten. Merkinnällä
osoitetaan yhdyskuntateknisen huollon kohde (Jokkavaaran vedenottamo I).
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita,
joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja
luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluonteiseen
pysyvään ja loma-asutukseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja
retkeilyyn.
Maa- ja metsätalousalue
Merkinnällä osoitetaan alueita, jotka on tarkoitettu erityisesti maa- ja metsätalouden
harjoittamiseen ja jonka pelto- tai muut alueet halutaan erityisesti suojata sellaisilta
rakentamisen ja muun maankäytön aiheuttamilta pysyviltä muutoksilta, jotka
vaikeuttavat maa- ja metsätalouden harjoittamista. Myös maa- ja metsätalouden
erityistarkoituksiin, kuten opetukseen, tutkimukseen tai jalostustoimintaan tarkoitetut
maa- ja metsätalousalueet osoitetaan tällä merkinnällä.
Merkinnällä
osoitetaan
Rovaniemen
maakuntakaavassa
ensisijaisesti
puuntuotantoon tarkoitetut alueet. Pyrkimyksenä on suojata nämä alueet sellaiselta
rakentamiselta ja muulta maankäytöltä, joka pysyvästi vaikeuttaisi metsätalouden
harjoittamista.
Ulkoilureitti
Merkinnällä ur osoitetaan ulkoilureitti.
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Kuva 5-1. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta (2000 voimaan). Kaava-alueen sijainti osoitettu
punaisella renkaalla. (Lähde: Lapin liitto 2020)

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVA (VIREILLÄ)
Keskuskylä
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla pyritään säilyttämään tai joille suunnitellaan
maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Kohdemerkintä: Oikarainen (at 380)
Suunnittelumääräys:
Alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja,
asutusta ja kulttuuriympäristöä.
Energiahuollon kohde
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai rakenteita, kuten
voimaloita ja suurmuuntamoalueita varten varattuja alueita.
Kohdekohtainen suunnittelumääräys Sierilän voimalaitos (EN 2218):
Alueen yksityiskohtaisemmassa
vaelluskalojen kulkua varten.

suunnittelussa

tulee

luoda

edellytykset

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita,
joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta myös
muihin tarkoituksiin.
Paliskunnan raja / esteaita
Merkinnällä osoitetaan paliskuntien välinen raja tai esteaita.
Suunnittelumääräys:
Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät
mahdollisimman harvoissa kohdissa paliskunnan esteaidan kanssa ja että porojen
kulku aidan läpi reitin kohdalta pyritään estämään.
Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja
jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
Suunnittelumääräys:
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu, määrä
tai käyttökelpoisuus vedenhankintaan eivät niiden vaikutuksesta heikkene.
Kantatie
Merkinnällä kt osoitetaan kantatie.
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Voimajohto, yhteystarve
Merkinnällä osoitetaan voimajohdon yhteystarve.

Kuva 5-2. Ote vireillä olevasta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavasta. Kaava-alueen
sijainti osoitettu punaisella renkaalla. (Lähde: Lapin liitto 2020)

5.3

Yleiskaavat

Kaavoitettavalla alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Oikaraisen-Jyrhämäjärven yleiskaava.
Yleiskaava on vuodelta 2001, mutta sitä on muutettu myöhemmin. Yleiskaavanmuutokset eivät ole
koskeneet suunnittelualuetta.
Pääosa asemakaavoitettavasta alueesta on yleiskaavan mukaan voimalaitoshankkeeseen liittyviä
alueita (E ja EO- merkinnöillä). Pienemmältä osin kaavoitettavaan alueeseen kuuluu myös MY- ja
W- alueita.
Kaava-alueelle on osoitettu seuraavia merkintöjä:
Erityisalue

Maa-aineisten ottoalue

Copyright © AFRY Finland Oy
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja

Vesialue

Melualue

Tie
Kaava-alueen välittömään läheisyyteen on osoitettu seuraavia merkintöjä:
Asuntoalue

Loma-asuntoalue

Yleisen tien alue

Kevyen liikenteen reitti
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Kuva 5-3. Ote Rovaniemen maalaiskunnan Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavasta. Kaava-alueen
rajaus on osoitettu punaisella. (Lähde: Rovaniemen kaupunki 2020)

5.4

Asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja.
6
6.1

LAADITTAVAT SELVITYKSET JA LAADITUT SELVITYKSET
Laaditut selvitykset

Kaavatyön tausta-aineistona huomioidaan alueelle aiemmin laaditut kattavat selvitykset sekä
lupaprosessien ja lupaehtojen tarkkailujen tuottamat aineistot. Voimalaitoshankkeen
suunnitteluprosessin aikana kaavoitettavalta alueelta sekä voimalaitoshankkeen vaikutusalueelta on
laadittu kattavasti selvityksiä, jotka on lueteltu alla.
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Alueelta laaditut keskeisimmät selvitykset:
Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) (2000)
YVA:n yhteydessä laaditut selvitykset (1996-1999)
Kalastus ja kalansaalis -selvitys
Pesimälinnustoinventointi
Pohjaveden nousun aiheuttamien riskialueiden kartoitus
Arkeologiset tutkimukset
Apilakirjokääriäisen elintavat ja esiintyminen
Porotalousselvitys
Arvio vaikutuksista vedenlaatuun
Lausunto rakentamisen vaikutuksista kalastoon ja kalojen elinalueisiin
Kasvillisuusselvitys
Ympäristöselvitys ja toimenpidesuositukset
Olkkakosken perkauksen maisemaselvitys ja toimenpide-ehdotukset
Vaikutukset jääolosuhteisiin
Selvitys pohjahiekkojen kulkeutumisesta tulva-aukkojen alapuolella
Kulkuyhteysselvitys
Moninaiskäyttöselvitys välillä Vanttauskoski - Valajaskoski
Sosiaalisten vaikutusten arviointi
Selvitys taloudellisista vaikutuksista
Nollavaihtoehdon vaikutukset
Selvitykset YVA:n jälkeen (2000-2005)
Vesiliikenneselvitys
Kalastus ja saalis -selvitys
Sähkökoekalastukset
Tilakohtaiset vahinkoarviot
Museoviraston lausunto muinaismuistoista
Rannansuojaus- ja maisemointikohdesuunnitelma
Arvokkaat habitaatit ja törmäpääskykolonioiden sijainnit sekä törmäpääskyjen pesinnän
turvaaminen
Vesitalouslupapaprosessin yhteydessä laaditut selvitykset ja niiden täydennykset
(2005-2015)
Lausunto vaikutuksista elohopean vapautumiseen maaperästä ja kalojen
elohopeapitoisuuteen
Mukkaojan luonnonmukaisen ohitusuoman yleissuunnitelma
Tilakohtaiset toimenpiteet
Moninaiskäyttöselvityksen päivitys
Kalastusselvitys välillä Seitakorva - Isohaara
Raputaloudelliset vaikutukset
Sieri-, Komotta- ja Juomujoen sekä Vuosku- ja Lamminojan inventoinnit
Sedimenttimallinnus
Arviointilausunto maataloushaitoista ja – vahingoista sekä niiden korvaamisesta
Apilakirjokääriäisen esiintyminen ja asiantuntijalausunnot
Suunnitelma luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja suunnitelman täydennys
Kirjokorennon esiselvitys
Apilakirjokääriäisen esiintymisniityn mikroilmastollinen selvitys ja arvio hankkeen
Copyright © AFRY Finland Oy
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mahdollisesti aiheuttamista muutoksista pienilmastoon
Arvio vaikutuksista pohjaveden korkeuksiin
Laaksoarhon kompensaatiotoimenpiteet
Selvitys kalastuksesta välillä Seitakorva - Isohaara
Selvitykset vesitalousluvan jälkeen (2017-2019)
Jokihelmisimpukkaselvitys
Törmäpääskykannan nykytilaselvitys
Raputalousselvitys
Täydennys suunnitelmaan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi
Apilakirjokääriäisen seurantaraportit
Saukkoselvitys
Lapinleinikkikartoitus ja selvitys poikkeuslupahakemusta varten
Voimajohdon luonto- ja maisemaselvitys
Lapinleinikkiesiintymien inventointi
Sammalkartoitus

6.2

Laadittavat selvitykset

Asemakaavatyön yhteydessä laaditaan kaava-alueelta seuraavat selvitykset:
7

Lepakkoselvitys (AFRY Finland Oy, 2020)
Pesimälinnustoselvitys (AFRY Finland Oy, 2020)
Kasvillisuusselvitys (AFRY Finland Oy, 2020)

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan kaavaa
laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset seuraaviin kokonaisuuksiin:
-

ihmisen elinoloihin ja ympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön, muinaisjäännöksiin ja rakennettuun ympäristöön
elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Vaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin vaikutuksiin. Kaavan
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Vaikutusten selvittäminen
perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, laadittuihin ja laadittaviin selvityksiin,
karttatietoihin ja maastokäynteihin, osallisilta saatavaan palautteeseen, lausuntoihin, mielipiteisiin ja
muistutuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin.
Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä
vaikutuksia. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arvioina vaikutustyypeittäin.
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Kaavan keskeisimmät arvioinnin kohteet liittyvät elinoloihin ja ympäristöön, luontoon ja maisemaan
kohdistuviin vaikutuksiin sekä energiatalouteen liittyviin vaikutuksiin. Kaavan vaikutukset arvioidaan
työn edetessä ja kirjataan kaavaselostukseen.
8

OSALLISET

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmisteltaessa. Osalliset voivat ottaa
kantaa kaavoitukseen sen eri vaiheissa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, samoin viranomaiset
ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Tunnistetut osalliset:
Viranomaiset
•

Lapin ELY-keskus

•

Lapin liitto

•

Lapin maakuntamuseo

•

Museovirasto

•

Lautakunnat (elinvoimalautakunta, ympäristölautakunta)

Kaava-alue ja sen ympäristö
•

Kaava-alueen maanomistajat ja – haltijat

•

Kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja – haltijat

Muut
•

Napapiirin Energia ja Vesi

•

Kemijoki Oy

•

Rovakaira Oy

•

Oikaraisen kyläyhdistys

•

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry
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9
9.1

SUUNNITTELUN VAIHEET
Käynnistysvaihe

Asemakaavanprosessi on käynnistetty Kemijoki Oy:n aloitteesta. Asemakaavan käynnistämisestä ja
vireilletulosta on tehty viranhaltijapäätös 28.8.2020 (Viranhaltijapäätös Kaavoituspäällikkö 28.8.2020
§ 8).
Asemakaavan vireilletulosta kuulutetaan ja OAS asetetaan nähtäville syyskuussa 2020 (MRL 63 §).
Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen
antamalla siitä kommentteja kaupunginhallitukselle.
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen
maanomistajille ja – haltijoille sekä kuulutuksella Lapin Kansassa ja kaupungin virallisella
ilmoitustaululla.
9.2

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville elinvoimalautakunnan päätöksellä vähintään kahden
viikon ajaksi (vähintään 14 pv), jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä (MRL 62 §)
Rovaniemen kaupungin kirjaamoon. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille
ja -haltijoille sekä kuulutuksella Lapin Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla.
Nähtävilläolon aikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään kaavaluonnoksen ratkaisua. On
mahdollista, että yleisötilaisuuden järjestämiseen voidaan joutua tekemään muutoksia koronaviruksen
(COVID-19) vuoksi asetettujen määräysten ja rajoitusten johdosta.
9.3

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä
elinvoimalautakunnan esityksestä kuukauden ajaksi (vähintään 30 pv). Viranomaisilta pyydetään
tarvittavat lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta Rovaniemen
kaupungin kirjaamoon.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille
ja -haltijoille sekä kuulutuksella Lapin Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla.
9.4

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.
Kaavan
hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 § ja MRA 94 § mukaan. Kaavan lähettämisestä tiedoksi on
säädetty MRA 95 §. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan asemakaavan hyväksymistä
koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten, kun kuntalaissa
säädetään.
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9.5

Viranomaisyhteistyö

Asemakaavan energianhuoltoon liittyviin kysymyksiin ja maakunnalliseen merkittävyyteen perustuen
asemakaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu (MRL 66 §). Viranomaisten kanssa on pidetty
työneuvottelu 24.6.2020.
Suunnittelun edellyttämä viranomaisyhteistyö järjestetään suunnittelutyön aikana.
9.6

Asemakaavan tavoiteaikataulu

Tavoitteena on saada asemakaavan valmisteluaineisto nähtäville syksyllä 2020, asemakaavaehdotus
loppuvuonna 2020 ja kaava lainvoimaiseksi keväällä 2021.
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9.7

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät

Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja valmisteluvaiheen aineistosta
sekä muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan Rovaniemen kaupunginhallitukselle osoitteella:
Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen:
kirjaamo@rovaniemi.fi.
Seuraa suunnitteluhanketta: www.rovaniemi.fi/kaavatori
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