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Kuva 16-30. Näkymä Kivaloiden vaaraselännevyöhykkeeltä Pahakivalon rinteeltä kohti
Konttikivaloa. Kivaloiden selännejakso on seudun maisemallinen ”selkäranka”. Hankkeen
myötä syntyvät läjitysalueet ovat joitakin kymmeniä metrejä matalampia kuin Kivaloiden
korkeimmat vaarat. Näkymät Kivaloilta hankealueelle katkeavat monesti puustoon, mutta
voimakkaiden metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena saattaa avautua uusia avoimia
näkymäakseleita. Myös puuston tiheydellä on merkitystä näkymien kannalta.

YVA-menettelyn yhteydessä hankealueesta on laadittu virtuaalimalli, jota on hyödynnetty maisemavaikutusten arvioinnissa ja vaikutusten havainnollistamisessa. Virtuaalimalliaineiston perusteella Vaaralammen louhokseen liittyvä sivukiven läjitysalue vaihtoehto VAA3 (VE2, VE 2+) voisi osittain näkyä Portimojärven yli osalle kylän aluetta.
Etäisyyttä kylältä läjitysalueelle on kuitenkin yli neljä kilometriä, joten mahdollisesti
näkyvä läjityksen laki on osa kaukomaisemaa. Muille hankealuetta ympäröiville ihmistoimintojen vyöhykkeille (Ranua-Rovaniemi -tiehen ja Simojokilaaksoon tukeutuva asutus) rakenteet eivät virtuaalimallitarkastelujen perusteella näkyisi. Näkyminen yksittäisiin kohteisiin on kuitenkin mahdollista, sillä virtuaalimalli antaa vain yleiskuvan visuaalisista vaikutuksista.
Toiminnan jälkeen läjitysalueille kasvava puusto saattaa jonkin verran muuttaa avointen maisematilojen taustalla näkyvää metsäistä profiilia myös sellaisilta avoimilta alueilta katsottuna, joille itse läjitykset eivät näy. Läjitysalueille kasvavan puuston aiheuttama visuaalinen vaikutus ei todennäköisesti ole merkittävä katselupisteen ympäristön
luonteen kannalta, sillä etäisyyttä hankealueelle on yleensä useampia kilometrejä ja läjitysalueiden korkeus ei merkittävästi poikkea seudun luonnonselänteiden korkeudesta.
Virtuaalimallista otettuja näkymätarkastelukuvia on esitetty kuvissa (Kuva 16-32 - Kuva
16-38).
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Kuva 16-31. Indeksikartta: Virtuaalimalliaineistosta otettujen ”näkymäkuvien” (Kuva 16-32 Kuva 16-38) kuvauspisteet ja –suunnat. Virtuaalimallissa on kuvattu maksimivaihtoehdon
(VE2+) mukainen tilanne niin, että kaikki toiminnot on esitetty suurimmassa laajuudessaan.

Kuva 16-32. Ote virtuaalimalliaineistosta, kuvauspiste C (Kuva 16-31). Vaaralammen
sivukiviläjitysalue VAA3 erottuu taustalla Portimojärven avoimessa maisematilassa.
Vaihtoehdot VE2 ja VE2+.
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Kuva 16-33. Ote virtuaalimalliaineistosta, kuvauspiste E (Kuva 16-31). Vaaralammen
sivukiviläjitysalue VAA3 erottuu taustalla Portimojärven avoimessa maisematilassa, mutta
puusto peittää osittain näkymiä Pikkuahon alueelta kohti hankealuetta. Vaihtoehdot VE2 ja
VE2+.

Kuva 16-34. Ote virtuaalimalliaineistosta, kuvauspiste I (Kuva 16-31). Palovaaran alueelta
saattaa puuston tiheydestä ja korkeudesta riippuen paikoin aueta näkymiä kohti vaaran
ympäristöön sijoittuvia läjitysalueita. Läjitysalueiden laki nousee korkeintaan tasolle + 210
mmpy. Palovaaran korkein maastonkohta on noin tasolla +240 mmpy. Asutus Palovaaralla
sijoittuu korkeustasojen + 220 mmpy ja + 230 mmpy väliselle alueelle. Vaihrodhot VE1, VE2
ja VE2+.
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Kuva 16-35. Ote virtuaalimalliaineistosta, kuvauspiste K (Kuva 16-31). Läjitysalue näkyy YläPortimojärven avoimen maisematilan alueelle. Vaihtoehdot VE2 ja VE2+

Kuva 16-36. Ote virtuaalimalliaineistosta, kuvauspiste M (Kuva 16-31). Läjitysalue näkyy
hankealueen eteläpuoliselle avoimelle suoalueelle. Vaihtoehdot VE1, Ve2 ja VE2+

Kuva 16-37. Ote virtuaalimalliaineistosta, kuvauspiste O (Kuva 16-31). Konttijärven avoimen
maisematilan kautta aukeaa näkymiä kohti läjitysalueita ja rikastushiekka-altaan rakenteita.
Vaihtoehdot VE1, VE2 ja VE2+.
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Kuva 16-38. Ote virtuaalimalliaineistosta, kuvauspiste P (Kuva 16-31). Kivaloiden alueelta
saattaa aueta näkymiä kohti hankealuetta. Monin paikoin rinnealueiden puusto katkaisee
kuitenkin näkymiä. Puuston vaikutus näkymiin riippuu mm. alueella tehtävistä
metsänhoitotoimenpiteistä.

Vaihtoehtoihin VE0+, VE1, VE2 ja VE2+ sisältyy myös rikastamon sijoittuminen hankealueelle. Vaihtoehdossa VE0+ se kattaa noin puolet muita vaihtoehtoja pienemmän
alueen. Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2+ rikastamon rakennusmassat muodostavat
useita satoja metrejä pitkän rakennetun kokonaisuuden, jonka korkeimmat rakenteet
nousevat alustavien suunnitelmien mukaan noin 60 metrin korkeuteen maanpinnan
tasosta. Korkeat rakenteet voivat näin ollen paikoitellen erottua maisemakuvassa myös
kauempaa katsottuna, mutta lähinnä niiden visuaalinen vaikutus kohdistuu itse hankealueelle, sillä avoimia näkymäakseleita kohti hankealuetta on ympäristössä vähän.
Hankealueen sisällä avoimia näkymiä tietyistä suunnista tietyille kohteille voidaan pyrkiä estämään tai katkaisemaan esimerkiksi säilytettävän tai istutettavan puuston avulla. Mitä lähempänä katselupistettä on avoimia näkymäakseleita katkaisevia elementtejä, sen tehokkaammin näkymät peittyvät.
d) Vaikutukset arvokohteisiin hankealueella tai sen lähiympäristössä
Hankealueella tai sen vaikutusalueella ei sijaitse maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.
Hanke aiheuttaa vaikutuksia Konttijärven eteläpuolella sijaitsevaan, kesän 2013 inventoinnissa (Mikroliitti Oy) löydettyyn muinaisjäännöskohteeseen (kivikautinen asuinpaikka, muinaisjäännösinventoinnin kohde Tervola 511 Konttijärvi). Vaihtoehdossa VE
0+ etäisyyttä kaivostoiminnoilta muinaisjäännöskohteelle on enemmän kuin vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2+, joissa rikastushiekka-allas (vaihtoehto B) ulottuu muinaisjäännöskohteen alueelle asti (Kuva 16-39). Muinaisjäännöskohteen rauhoitusluokkaa ei ole
inventoinnin yhteydessä määritelty. Kaivoshankkeen jatkosuunnittelussa tulee kohteen
osalta varautua tarkempiin muinaisjäännösinventointeihin, jotta kohteesta saadaan
riittävästi tietoja mm. sen ominaisuuksien, laajuuden ja arvon selvittämiseksi. Toinen
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vaihtoehto on muuttaa kaivoshankkeen suunnitelmia niin, ettei muinaisjäännöskohteeseen kohdistu vaikutuksia.

Kuva 16-39 Muinaisjäännösinventoinnin kohde Tervola 511 hankealueen läheisyydessä.

Muihin tiedossa oleviin muinaisjäännöskohteisiin hankkeella ei ole suoria vaikutuksia,
sillä muinaisjäännökset sijaitsevat alueella, jolle ei missään hankevaihtoehdossa ole
osoitettu maastoa muokkaavia toimenpiteitä (Kuva 16-11).
Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolain (295/63) nojalla. Jos kiinteä muinaisjäännös kuitenkin tuottaa sen merkitykseen nähden kohtuuttoman suurta
haittaa hankkeelle, voi alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa hakemuksesta luvan kajota muinaisjäännökseen. ELY-keskus kuulee asiassa Museovirastoa ja jos päätös on Museoviraston kannan vastainen, se on alistettava opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistettavaksi (Museovirasto 2012 / www.nba.fi).
On mahdollista, että jatkossa, esimerkiksi kaivostoiminnan käynnistyessä hankealueelta löydetään ”uusia”, toistaiseksi tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Muinaismuistolaki
koskee tällaisia ”uusia” kohteita vastaavasti kuin jo tiedossa oleviakin kohteita.
e) Muut vaikutukset maisemaan ja/tai kulttuuriympäristöön sekä välilliset vaikutukset
Seudun yleisen luonteen muuttumisen lisäksi hanke aiheuttaa suoria vaikutuksia myös
hankealueen ulkopuolella. Esimerkiksi kuljetusten ja työmatkaliikenteen vuoksi nykyisiä tieyhteyksiä joudutaan paikoin parantamaan, mikä toimenpiteiden volyymistä ja
ympäristön nykyisestä luonteesta riippuen saattaa muuttaa ympäristön luonnetta. Tieverkon parantamisen vaikutukset jäävät kuitenkin yleensä paikallisiksi. Tiealueisiin
kohdistuvien fyysisten muutosten lisäksi kuitenkin myös merkittävästi lisääntyvä liikenne muuttaa osaltaan vaikutusalueensa luonnetta. Nykyisellään liikenne pääosin
luonnonympäristöä olevalla vyöhykkeellä on vähäistä.
Liikenteen reittivaihtoehdot ja niiden vaikutukset on kuvattu kappaleessa 18.3. Liikenteen reittivaihtoehdoista selkeimmät vaikutukset alueen luonteeseen tieverkon paranCopyright © Pöyry Finland Oy
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tamisen, raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen lisääntymisen kautta on vaihtoehto L4:llä. Reitti ylittää Kivalojen vaarajakson, joka on alueella selkeä maisemallinen raja.
L4:n toteutumisen myötä kaivostoiminnan vaikutuksia levittäytyisi myös Kivaloiden
pohjoispuoliselle luonto- ja maaseutuvyöhykkeelle sen sijaan, että selännejakso rajaisi
vaikutukset sen eteläpuoliselle vyöhykkeelle. Reittivaihtoehto kulkisi mm. Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa (Lokio 1997) osoitetun arvokkaan kulttuuriympäristön (Vähäjoki ja Lintupirtti) kautta. Liikennereittivaihtoehto L2:n toteuttaminen muuttaisi ympäristön luonnetta hankealueen eteläpuolella, jossa liikenne kulkisi kaivosalueen eteläpuolella säilyvän itä-länsi -suuntaisen luontovyöhykkeen poikki ja mm. Maurun kylän
maatalousmiljöön kautta. Muut liikennereittivaihtoehdot (L1 ja L3) seurailevat seudun
olemassa olevaa päätieverkkoa, jolla hankkeen liikennevaikutukset eivät aiheuta merkittäviä miljöövaikutuksia.
Hanke edellyttää uutta 220kV voimajohtoa, mikä aiheuttaa vaikutuksia sekä maisemaan että kulttuuriympäristön arvokohteisiin. Voimajohdon vaikutuksia on arvioitu
omassa, erillisessä YVA-menettelyssä.
16.3.3

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Kaivoshanke sekä toteutuu että kaivostoiminta lopetetaan vaiheittain, osa-alue kerrallaan. Jälkihoitotöitäkin aloitetaan vaiheittain jo toiminnan aikana. Toiminnan päätyttyä
jollakin osa-alueella, aloitetaan siellä laajamittaisemmat jälkihoitotyöt, kuten rakennusten ja rakenteiden mahdolliset purkamiset sekä maisemointityöt. Louhosten annetaan yleensä vähitellen täyttyä vedellä ja niiden rannat joko muotoillaan turvallisiksi tai
niille tehdään suojarakenteita. Läjitysalueet muotoillaan ja metsitetään. Osa rakenteista puretaan pois. Aktiiviset jälkihoitotyöt jatkuvat kullakin osa-alueella arviolta 2-3
vuotta, mutta jälkiseuranta jatkuu kymmeniä vuosia. Kasvillisuuden kehittymisen myötä ihmisen toiminnan merkit ympäristössä vähenevät vähitellen, mutta muutokset
maisemarakenteessa jäävät pysyviksi. Eri osa-alueiden tuleva käyttö vaikuttaa siihen,
minkälaiseen lopputulokseen jälkihoitotöissä pyritään eli minkä luonteisiksi eri osaalueiden halutaan kehittyvän.
Kaivostoiminnan lopettamiseen liittyviä toimintoja on tarkemmin kuvattu hankekuvauksessa (kpl 3.12). Jälkihoitoon liittyvät suunnitelmat ovat kuitenkin vasta alustavia ja
ne tarkentuvat hankkeen edetessä.

16.3.4

Yhteenveto
Hanke aiheuttaa merkittäviä maisemavaikutuksia, kun ympäristön luonne muuttuu.
Muutokset ovat merkittäviä sekä seudullisella että paikallisella tasolla tarkasteltuna.
Mitä laajempana hanke toteutuu, sitä hallitsevampi se on Ranuan seudun miljöökokonaisuudessa ja sitä laajemmalle alueelle välittömät vaikutukset kohdistuvat. Hankealueen sisäisillä järjestelyillä ei kokonaisuutena ole merkitystä maisemavaikutusten kannalta, sillä maiseman luonteen ja maisemakuvan muutos hankealueella on joka tapauksessa erittäin merkittävä.
Toteutuessaan laajimpien hankevaihtoehtojen (VE2, VE2+) mukaisena alue kattaa laajalti Kivaloiden ja Simojokilaakson välistä luonnonympäristövyöhykettä. Toteutuessaan
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vaihtoehdon VE1 mukaisena kaivosalueen ja ihmisen toimintojen vyöhykkeiden (Ranua-Rovaniemi -tie, Simojokilaakso) välissä säilyy laajemmin itä-länsi -suuntaista luonnonympäristövyöhykettä. Hankkeen toteutuessa vaihtoehdon VE0+ mukaisena muodostaa hankealue oman teollisen toiminnan saarekkeensa, joka ei kokonsa ja sijaintinsa johdosta ole seudun miljöökokonaisuudessa yhtä hallitseva kuin laajemmat vaihtoehdot (Kuva 16-13).
Hanke ei minkään vaihtoehdon mukaan toteutuessaan aiheuta merkittäviä visuaalisia
vaikutuksia seudun asutusvyöhykkeiden suunnista katsottuna. Vaihtoehdoissa VE2 ja
VE2+ Vaaralammen louhoksen sivukiven läjitysalue VAA3 vaikuttaa virtuaalimallitarkastelujen perusteella jonkin verran näkymiin Portimojärven yli kohti hankealuetta. Visuaaliset vaikutukset hankealueen sisällä ovat kaikissa vaihtoehdoissa merkittävät, ja
myös lähiympäristön avoimilta alueilta, kuten soilta, pieniltä järviltä tms. saattaa aueta
näkymiä kohti hankealueen korkeita läjitysalueita ja rakenteita. Ympäristön metsäisiltä
alueilta katsottuna puusto katkaisee yleensä tehokkaasti näkymiä kohti hankealuetta.
Hanke (VE1, VE2 ja VE2+, rikastushiekka-allas B) aiheuttaa vaikutuksia Konttijärven eteläpuolella sijaitsevaan, kesän 2013 inventoinnissa (Mikroliitti Oy) löydettyyn muinaisjäännöskohteeseen (kivikautinen asuinpaikka, muinaisjäännösinventoinnin kohde Tervola 511 Konttijärvi). Vaihtoehdossa VE 0+ ja rikastushiekka-allas vaihtoehdossa A etäisyyttä kaivostoiminnoilta muinaisjäännöskohteelle on enemmän kuin rikastushiekkaallas vaihtoehdoissa B (VE1, VE2 ja VE2+), joissa allas ulottuu muinaisjäännöskohteen
alueelle asti (Kuva 16-39). Hankealueella tai sen vaikutusalueella ei sijaitse maiseman
tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.
Taulukko 16-2. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten merkittävyys Suhangon kaivoshankkeen toimintavaiheen aikana. Punainen väri merkitsee huomattavaa vaikutusta, oranssi kohtalaista ja keltainen vähäistä vaikutusta. Valkoinen väri tarkoittaa sitä, ettei vaikutusta aiheudu. Violetti väri tarkoittaa sitä, että vaikutusten merkittävyyden arviointi edellyttää tarkempaa tutkimista.

VE0+

VE1
A

VE2
B

VAA1/2

VE2+
VAA3

VAA1/2

Vaikutukset laajempaan maisemakokonaisuuteen
Maiseman muutosten merkittävyys
hankealueen sisällä
Vaikutukset näkymiin laajemmilta
asutusvyöhykkeiltä hankealueen
ulkopuolelta
Arvokohteet*
*) Rikastushiekka-allas B sisältyy vaihtoehtona kaikkiin päävaihtoehtoihin, vaikka on eritelty kohdassa VE1
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17

YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ

17.1

Nykytila

17.1.1

Maankäyttö
Suhangon suunniteltu kaivosalue on syrjässä asutuskeskittymistä ja se on pääosin rakentamatonta. Lähimmät kylämäiset alueet (Kuva 17-1) ovat luoteispuolella sijaitsevat
Välijoki (noin 12 km nykyisestä kaivospiiristä) ja Haukitaipale (noin 15 km), pohjoispuolella oleva Narkaus (noin 18 km), itäpuolella oleva Portimo (noin 13 km), kaakkoispuolella oleva Peurajärvi (noin 9 km) sekä eteläpuolella oleva Mauru (noin 12 km). Kaivoksen koillispuolella sijaitseviin suurempiin keskittymiin Rovaniemen Kilvenaapaan on
matkaa noin 14 km ja Saukkojärvelle noin 11 km.

Kuva 17-1. Suhangon kaivosalueen lähimmät kylät.

Lähimmälle lentoasemalle Rovaniemellä on ajoteitse matkaa noin 65 km ja Rovaniemen juna-asemalle noin 55 km. Ranuan keskukseen on ajoteitse matkaa noin 40 km.
Nykyistä kaivospiiriä ja voimassa olevan luvan mukaista kaivostoimintaa lähinnä olevat
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asuinrakennukset (6 kpl) sijoittuvat sen pohjoispuolella sijaitsevaan Palovaaran kylään
(Kuva 17-2). Suunnitellulla kaivoksen laajennusalueella sijaitsee viisi asuinrakennusta
Yli-Portimojärven ympäristössä. Lomarakennuksia laajennusalueella on noin 25 sijoittuen lähinnä Yli-Portimojärven ja Suhankojärven ympäristöihin. Alueen tärkeimmät
maankäyttömuodot ovat poronhoito ja metsänhoito.

Kuva 17-2. Asuin- ja lomarakennukset.

17.1.2

Maanomistus
Suhangon voimassaolevan kaivospiirin alue on muutamaa yksityisten maanomistajien
omistamaa tilaa lukuun ottamatta GFAP:n omistuksessa (Kuva 17-3). Suunniteltu rikastamon alue kuuluu GFAP:lle.
Kaivoksen suunnitellun laajennusalueen omistavat lähes kokonaan yksityiset maanomistajat. Alueella on myös Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita sekä yhteismetsiä. Ylijoki, Yli-Portimojärvi sekä Konttijärvi-Konttijoki-Vähäjoki ovat osittain Metsähallituksen hallinnassa. Muutama tila laajennusalueella kuuluu yrityksille. GFAP ei
omista lainkaan maata laajennusalueella, mutta kaivostoiminnoille suunnitelluilla alueella sillä on ensisijaisesti tarkoitus hankkia sitä itselleen.
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Kuva 17-3. Kaivosyhtiön maanomistus suunnitellulla kaivosalueella (Maanmittauslaitoksen
kiinteistörekisteri 28.8.2012).

17.1.3

Kaavoitustilanne
Maakuntakaavat
Suhangon kaivoksen suunniteltu toiminta-alue kuuluu Rovaniemen ja Länsi-Lapin maakuntakaava-alueisiin. Rovaniemen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Rovaniemen maakuntakaavaa on täsmennetty Rovaniemen vaihemaakuntakaavalla, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 26.5.2010. Vireillä on Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadinta. Länsi-Lapin maakuntakaava on hyväksytty 26.11.2012 maakuntavaltuustossa. Alueella on voimassa 25.2.2003 seutukaavana
vahvistettu Länsi-Lapin maakuntakaava.
Rovaniemen maakuntakaava ja Rovaniemen vaihemaakuntakaava
Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa Suhangon voimassa olevan kaivospiirin ja ympäristöluvan mukaisten toimintojen alue on merkitty kaivosalueeksi (EK) (Kuva 17-4). EKmerkinnällä osoitetaan alueita, joilla jo on kaivostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu
tai inventoitu sellaisia malmi- ja mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on todennäköistä. Alueet halutaan suojata sellaisilta rakentamisen, suojelun ja muun maankäytön
pysyviltä muutoksilta, jotka vaarantavat kaivostoiminnan harjoittamisen. Alueet sisältävät myös kaivostoiminnan kannalta tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys- ja rikastushiekka-alueet sekä liikenneväylät ja -alueet.
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Suunnitellun kaivosalueen laajennuksen halki lounais-koillissuunnassa on merkitty Suhangon kaivoksen merkittävästi parannettava yhdystie (yt).

Kuva 17-4. Ote Rovaniemen vaihemaakuntakaavasta. Suhangon kaivosalueen sijainti on
merkitty kartalle rajauksella (tummanpunainen).

Muilta osin on voimassa Rovaniemen maakuntakaava, jossa hankealue on merkitty
maa- ja metsätalousalueeksi MT (Kuva 17-5). Hankealueen pohjoispuolella on osoitettu
kolme maankamaran ainestenottoaluetta (EO). Noin 3 km hankealueesta kaakkoon on
osoitettu Simojoen luonnonsuojelualue merkinnällä SL 4146. Lähimmät kyläalueet on
osoitettu noin 5 km hankealueesta itään (AT 408 eli Portimo) sekä etelään (AT 411 eli
Peurajärvi). Noin 5 km hankealueesta etelään on osoitettu pohjavesien suojelualue sp.
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Kuva 17-5. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta. Suhangon kaivosalueen sijainti on merkitty
kartalle rajauksella (tummanpunainen).

Lapin liitto on käynnistänyt Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatimisen. Alustavan aikataulun mukaan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava olisi hyväksyttävänä
vuoden 2015 lopussa.
Länsi-Lapin maakuntakaava
Tervolan kunnassa hankealue kuuluu Länsi-Lapin maakuntakaavaan (ent. seutukaava),
jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi MT (Kuva 17-6).
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Kuva 17-6. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta. Suhangon kaivosalueen sijainti on merkitty
kartalle rajauksella (tummanpunainen).

Länsi-Lapin maakuntakaavaa ollaan uusimassa. Maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesäkuussa 2012 ja Lapin maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavan 26.11.2012.
Maakuntakaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Vahvistuessaan LänsiLapin maakuntakaava kumoaa Länsi-Lapin seutukaavan.
Hyväksytyssä maakuntakaavassa kaivosalue on osoitettu kaivosalueen merkinnällä EK
(Kuva 17-7). EK-alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. EK-alueelle on lännestä osoitettu voimajohdon yhteystarvemerkintä ja yhdystien yhteystarvemerkintä valtatieltä nro 4. Lisäksi alue kuuluu kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeeseen. Hankealueen halki on Länsi-Lapin maakuntakaavassa osoitettu viivamerkintä paliskunnan raja / esteaita. Merkinnällä osoitetaan
paliskuntien välinen raja tai esteaita. Merkintää koskee määräys: Moottorikelkkailu- ja
ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät mahdollisimman harvoissa kohdissa
paliskunnan esteaidan tai muun pysyvän poroaidan kuten työ- ja laidunkiertoaidan ja
että porojen kulku aidan läpi reitin kohdalla pyritään estämään.
Noin 3 km hankealueesta pohjoiseen on osoitettu Perämaan vanhojen metsien luonnonsuojelualue merkinnällä SL, sekä Poroharjun poroerotuspaikka merkinnällä ph.
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Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä todetaan: Malminetsintä ja siihen liittyvät
toimenpiteet on turvattava, kuitenkin huomioon ottaen alueen erityispiirteet. Lisäksi:
Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.

Kuva 17-7. Ote 7.5.2012 päivätystä Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta. Suhangon
kaivosalueen sijainti on merkitty kartalle rajauksella (tummanpunainen).

Lapin liiton hallitus päätti 22.10.2012 Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavan
laatimisesta. Vaihemaakuntakaavoituksen vireilletulosta kuulutettiin 17.3.2013. Suhangon vaihemaakuntakaava ulottuu Rovaniemen, Tervolan ja Ranuan kuntien alueelle.
Vaihemaakuntakaava tarvitaan, koska hanke sijoittuu usean kunnan alueelle ja siinä
käsitellään maakunnallisesti merkittäviä alueidenkäyttökysymyksiä. Lainvoimaisissa
maakuntakaavoissa ja yleiskaavoissa ei ole varauduttu siihen kaivosalueen laajentamiseen, jota kaivosyhtiö nyt suunnittelee. Suhangon vaihemaakuntakaavassa voidaan
mm. tarkentaa ja laajentaa em. kaavojen varauksia.
Maakuntakaava laaditaan vaihekaavana, jossa käsitellään lähtökohtaisesti ainoastaan
Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvät asiat. Voimaan tullessaan Suhangon vaihemaakuntakaava tulee kumoamaan Länsi-Lapin maakuntakaavan, Rovaniemen maakuntakaavan sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan niiltä osin kuin muutoksia esitetään.
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