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1   Johdanto 
Arviointisuunnitelman perusteella laaditaan Kaarasjoen kunnassa sijaitsevan Baišjohnjálbmin 
mökkialueen yksityiskohtainen kaavoitussuunnitelma sekä sen vaikutustenarviointi,  (kaavoitus- ja 
rakennuslaki § 12-3 jf. § 4-1).  

1.1 Ehdottaja/Hankkeesta vastaava 

Hanketta koskevan  kaavan ehdottaja (hankkeesta vastaava) on Nuvvos Panorama Invest AS. 
Suunnittelukonsultti on HR Prosjekt AS v/Thor-Arthur Didriksen.   

1.2 Suunnittelutyön tausta 

Nuvvos Panorama Invest AS haluaa laatia yksityiskohtaisen kaavoitussuunnitelman 
lomakyläalueen tiivistämisen helpottamiseksi Baišjohnjálbmissä  Kaarasjoen kunnassa (kuva 1). 

Suunnittelutyö oli aloitettu aiemmin, mutta hankkeesta vastaava ilmoitti Kaarasjoen kunnalle 
sähköpostitse 07.02.2020, että yksityiskohtaisen kaavoitussuunnitelman valmistelutyö 
Baišjohnjálbmi, Nuvvos ja Fielbmájohka  Kaarasjoen kunnassa on  keskeytetty.  

Hankkeesta vastaava otti uudelleen yhteyttä puhelimitse Kaarasjoen kuntaan 08.10.2020, ja 
haluaisi jatkaa suunnittelutyötä, kuitenkin vain Nuvvosin ja Baišjohnjálbmin alueiden osalta. 
Suunnittelutyö käynnistyy uudelleen alusta, ja tämä suunnitteluohjelma koskee Baišjohnjálbmia. 

1.3 Kaavoituksen tarkoitus 

Kaavoituksen päätarkoituksena on mahdollistaa loma-asuntojen rakentaminen tiivistämällä ja 
laajentamalla nykyistä mökkialuetta Baišjohnjálbmissa. Tavoitteena on n. 13 uutta mökkitonttia 
sekä nykyisten tonttien  uusiminen vuokratonteiksi (numerot 1/1/3, 1/1/18 – 1/1/20).  

Suunnittelutyön tavoitteena on edelleen suojella ympäröiviä luontoalueita ja säilyttää lähialueen 
ominaisuudet. 

 

1.4 Vaikutustenarvioinnin vaatimukset 

Kaarasjoen kunta on yhteistyössä HR Prosjekt AS:n kanssa arvioinut toimenpiteen 
vaikutustenarviointimääräysten perusteella.  
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Vaikutustenarviointiasetuksen 6 § sisältää suunnitelmat ja toimenpiteet, joiden vaikutusten 
arviointi on aina tehtävä, kun taas samojen määräysten 8 §:ssä määritellään suunnitelmat ja 
toimenpiteet, jotka on arvioitava, jos niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai 
yhteiskuntaan. Lisäksi asetuksen luvussa 3 käsitellään vaikutustenarviointia edellyttävien 
suunnitelmien tai toimenpiteiden arviointia 8 §:n mukaisesti. 

Kuten asetuksen liitteessä 1 (kohdassa 25) todetaan, uusilla kokonaissuunnitelman vastaisilla 
asuin- ja loma-asunnoilla on aina oltava suunnitteluohjelma tai ilmoitus ja vaikutusarviointi. 

Nykyinen alueen kokonaisaluekaava on 13.10.2005 hyväksytyn kuntakaavan alueosa. Osa kaava-
alueesta on kuntakaavassa LNFR-alueelle1 varattu alueosa, jossa on sallittuja haja-asutuskohteita, 
joissa aluekaavan määräykset sallivat 4 vapaa-ajan mökin rakentamisen. Lisäksi kuntakaavan 
alueosassa on osia kaavoitusalueesta varattu LNFR-alueelle ilman hajarakentamista koskevia 
säännöksiä. 

Suunnittelutyön tarkoitus on ristiriidassa kuntakaavan alueosan ja sen perustana olevien 
arvioiden kanssa, mukaan lukien kokonaistason vaikutustenarvioinnin puuttuminen.  

Päätelmänä on, että edellä mainitut tekijät edellyttävät vaikutustenarviointia. 

 

1.5 Arviointisuunnitelman tarkoitus 

Uuden kaavoitus- ja rakennuslain 4 luvun 4.1 §:ssä asetetaan vaatimuksia kaavoitusohjelmien 
laatimiselle muun muassa sellaisen kaavoitustyön perustaksi, jolla voi olla merkittäviä ympäristö- 
ja yhteiskuntavaikutuksia. Arviointisuunnitemassa on otettava huomioon suunnittelutyön 
tarkoitus, tutkimusten tarve ja suunnitteluprosessi osallistumisjärjestelyineen. 
Suunnitteluohjelmia koskevat ehdotukset lähetetään kuultavaksi ja toimitetaan yleisön nähtäville. 

Arviointisuunnitelman tarkoitus on on: 

• Selvittää suunnittelutyön puitteet ja edellytykset. 
• Selventää ylemmän tason kaavoja ja ohjeita. 
• Kuvailla arvioitavia laajentumisvaihtoehtoja. 
• Määritellä jatkosuunnittelussa tarvittavat selvitykset mukaanlukien hankkeen 

ympäristövaikutuksetKuvailla osallistumis- ja tiedotusjärjestelyt. 
 

  

                                                

1 1LNFR -kuntakaavan merkintä: maatalous, luonto, virkistys ja poronhoito. 
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2 Suunnittelualueen kuvaus 

2.1 Suunnittelualueen sijainti 

Suunniteltu alue sijaitsee Tenojoen länsipuolella, noin. 60 km Kaarasjoen keskustasta Taanaon 
päin E6 :n pitkin. Viitataan kuvan 1 yleiskuvaan. 

Kuva 1. 
Yleiskuvauskartta.Suunniteltu pinta-ala on 54161 m².  



 

 Baišjohnjálbmin mökkikylän detaljikaava. Ehdotus arviointisuunnitelmaksi 01.02.2021 
 

 

 

Side 6  

an. 

Kuva 2. Karttaosio, jossa näkyy ilmoitettu kaava-alue. Kaava-alueen rajaus on merkitty punaisella 
katkoviivalla. 

2.2 Alueen omistussuhteet 

Suunniteltu alue sisältää seuraavan kiinteistön: Gnr. 1 bnr.12, kiinteistönnomistaja 
Finnmarkseiendommen (FeFo)3. Tässä yhteydessä Nuvvos Panorama Invest AS ja FeFo ovat 
tehneet optiosopimuksen koskien alueen kaavoitusta ja kehittämistä. 

                                                

2 Norjan järjetelmän mukainen kiinteistötunnus 
3 Finnmarkseiendommen (FeFo) omistaa ja hallinnoi 95 % Finnmarkin läänin maa-alasta ja luonnonvaroista. 
Vuonna 2005 noin 46 000 km² maa-alasta siirrettiin erityislailla Finnmarkin läänin asukkaille (Finnmarksloven). 
FeFoa hallinnoi johtokunta, jossa on kuusi jäsentä. Kolme nimeää Norjan Saamelaiskäräjät ja kolme 
Finnmarkin lääninhallitus (Fylkestinget i Troms og Finnmark). FeFolla on useita tehtäviä ja se voi mm. 
vuokrata maa-alueita. (https://www.fefo.no/english-menu/about-finnmark-estate/) 
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Lisäksi kaavoitusalueeseen kuuluvat nykyiset tontit (numerot 1/1/18 ja 1/1/19), jotka ovat Nuvvos 
Panorama Invest AS:n hallinnassa. Suunnittelualueeseen kuuluu myös olemassaolevat tontit  
1/1/3 ja 1/1/20.  

Suunnittelualue rajoittuu lännessä E6-tietä Kaarasjoelta Tenon sillalle ja Tenojoelle. E6 on 
luonnollisesti alueen tärkein kulkuväylä ja Kaarasjoen kunnan tärkein liikenneväylä. Muuten 
kaavoitusaluetta ympäröi FeFo:n omistamat maa-alueet. 

2.3 Olemassa olevat yritykset ja rakennukset 
Suunnittelualue on rakentamaton lukuun ottamatta neljää olemassa olevaa tonttia (numerot 
1/1/3 ja  1/1/18 -1/1/20), jotka ovat kaikki rakennettuja. 

2.4 Ympäröivä maankäyttö 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole olemassa olevia rakennuksia, joihin kaavaehdotus 
vaikuttaa. 

E6-tien länsipuolella on soranottoalue, joka nykyisen kuntakaavan alueella on varattu raaka-
aineen louhintaan ja jota kutsutaan nimellä 1-1-1 Báišjohka. Se näkyy droonikuvassa, katso kuva 
3. Tätä soranottoaluetta hoitaa Norjan tiehallinto, ks. kuntakaavan alueosan tiedot. Esiintymä on 
suuri ja volyymiltään samansuuruinen kuin pohjoinen ja eteläinen osa, 1 miljoonaa m3 (lähde 
Mineraalihallinto). Kuntakaavan alueosan kohdan 4.1.1 määräysten mukaisesti raaka-ainealueille 
on asetettu kaavoitusvaatimuksia raaka-aineen louhintaan varatuilla alueilla. 

 

Kuva 3. Droonikuva kaava-alueesta otettu idästä. länteen. Suunnittelualue etualalla. E6:n länsipuolen 
soranotto näkyy hyvin tässä kuvassa. Kuva: Northern Lights Drone. 
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2.5 Maisema, maasto ja kasvillisuus 

Suunnitelualue sijaitsee moreeniharjanteella mäkisessä maastossa, joka laskeutuu vähitellen 
Tenojokea kohti. Alueella kasvaa suurelta osalta lehtimetsää (subalpiinien tunturikoivumetsä). 
Viitataan kuvan 4 yleiskuvaan, jossa näkyy kaava-alue, mukaan lukien kasvillisuus. 

Suunnittelualueen itäpuolella Kaarasjoen asutusalueelta itään virtaa Tenojoki, joka muodostuu 
Kárášjohka- ja Anárjohkajokien yhtymäkohtaan. Tenojoki ja sen lähdejoet Anárjohka ja 
Skiehččanjohka muodostavat 256 kilometrin pituisen rajan Suomen kanssa. Valuma-alue on 16 
350 km2, josta yli kaksi kolmasosaa on Norjassa. 

Tenojoki muodostaa rajan Suomen kanssa myös suunnittelualueella ja kuvassa 4. Suomi on joen 
itäpuolella. Kuvan takaosassa näkyy myös nykyinen maatila Bartan kylässä Báišjohkan 
vastakkaisella puolella. 

Kevättulva Tenojoessa on normaali touko-kesäkuussa ja se alkaa jäidenlähdöllä. Tenojoki virtaa 
sisään ja syövyttää irtomateriaalia, joka on kerrostunut Tenon laaksoon viimeisen jääkauden 
aikana ja sen lopussa. Eroosio näissä irtonaisissa materiaaleissa on tärkein materiaalin kuljetuksen 
ja pohjamateriaalin lähde joessa. Tästä johtuen on Tenojoki luonnostaan alttiina eroosiolle. 
Ihmisen toiminta, kasvillisuuden poisto ja viljely sekä rakentaminen ja liikenne voivatnopeuttaa 
eroosiota. Voimakkaalla eroosiolla voi olla haitallisia vaikutuksia, mm. lohen elinympäristölle ja 
jokilaakson elinkeinoille. Jokien rinteiltä ja pohjalta erodoituneet ja virran kuljettamat massat 
voivat peittää lohen kutualueet, syönnösalueet ja kalastajien kalastusalueet. 

Purojen varrella kasvaa rehevää pensaskasvillisuutta. Sivujoki Báišjohka laskee Tenojokeen 
suunnittelualueen etelä-kaakkoispuolella.

 

Kuva 4. Droonikuva, jossa näkyy suunnittelualue pohjoisesta katsottuna Tenojoen ja Suomen itäpuolella. E6 
ja olemassa olevat soranottoalueet näkyvät länsipuolella. Taustalla Bartan maatila. Kuva: Northern Lights 
Drone. 
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2.6 Paikalliset ilmasto-olosuhteet 

Sisä-Finnmarkissa sijaitsevan Kaarasjoen sadekertymä on yksi maan alhaisimmista, ja sen ilmasto 
on subarktinen. Alueelle on ominaista vakaat kylmät talvet ja suhteellisen lämpimät kesät. 

Norjan alin lämpötila on mitattu Kaarasjoella, -51,4 °C, (01.01.1886) ja kuukauden alin 
keskilämpötila, -27,1 °C helmikuussa 1966. Eniten sataa yleensä kesä-syyskuussa ja vähiten joulu-
huhtikuussa. 

2.7 Tiet ja pääsyolosuhteet 
 
Ajo mahdollisuudet 

Suunniteltu alue sijaitsee lähellä E6-tietä, ja autolla ajo kaavoitusalueelle tapahtuu E6:lta, jonka 
standardi on kantatie. Mökkialueelle on jo valmisteltu liittymä omalla parkkipaikalla. 

Jalankulkijat, pyöräilijät ja joukkoliikenne 

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole rakennettu kävely- ja pyöräteitä. 

2.8 Tekninen infrastruktuuri 

Sähkö 

Alue on Luostejoen teholupa-alueella, eikä kaavoitusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
ole olemassa olevia voimalinjoja.  

Vesi- ja viemärijärjestelmä 

Suunnittelualueen läheisyyteen ei ole rakennettu vesi- ja viemärijärjestelmää. 

Lämpö 

Alueelle ei ole rakennettu kaukolämpöä. 
 
 
2.9 Luonnon monimuotoisuus  

Tenojoen vesistö on pysyvästi suojeltu vesistöjen suojelusuunnitelmassa II 30.10.1980, 
Suojeltujen vesistöjen kansalliset linjaukset ovat siis sovellettavissa vesistöön ja sitä pitkin 100 
metrin pituiseen vyöhykkeeseen sekä muihin valuma-alueen osiin, jotka on ammattimaisesti 
dokumentoitu vesistön suojeluarvon kannalta tärkeiksi.  

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä luontotyyppejä Norjan 
ympäristökeskuksen järjestelmän mukaan. Alueella ei myöskään ole rekisteröity Punaisen listan 
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lajeja. 
 

2.10 Kulttuuri- ja luonnonmuistomerkit 
Lähialueella on suojeltu saamelaiskulttuurin monumentti – Pyyntipaikka Baisjokassa, ID 17295-1. 
Tämä on saamelaiselta rautakaudelta peräisin oleva kulttuurimuistomerkki, joka koostuu 
kolmesta eläinhaudasta, katso kuva 5. Tämä kulttuurimonumentti sijaitsee suunnittelualueesta 
etelään, eikä siihen vaikuta suunnitellut toimenpiteet. Itse suunnittelualueella ei ole tunnettuja 
kulttuurimuistomerkkejä.    

SEFRAK-rekisterissä4 ei ole tiedossa olevia rekisteröintejä suunnittelualueella tai sen lähellä.

 

Kuva 5. Karttaosuus kaavoitusalueen eteläpuolen tunnetusta automaattisesti suojatusta 
kulttuurimonumentista. Lähde; Kulttuuriperintötietokanta Askeladden. 

 

2.11 Riski ja haavoittuvuus 
Ympäristön pilaantuminen 

Maaperän pilaantuminen 

Hankkeesta vastaavalla ei ole tietoa maaperän pilaantumisesta tai pilaantumista aiheuttavista 
lähteistä suunnittelualueella. 

Ilmanlaatu 

                                                

4 SEFRAK -Norjan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rekisteri. 
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Alueelle ei ole tähän päivään mennessä perustettu ilmaan päästöluvan saaneita yrityksiäPäästöt 
liittyvät pääasiassa henkilöautoliikenteeseen, moottorikelkkaliikenteeseen talvella ja 
tavaraliikenteeseen E6-tien varrella, joka sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella. 

Jätevedet 

Yhdessäkään suunnittelualueen olemassa olevista mökeistä ei ole juoksevaa vettä, eikä jätevesiä 
muodostu. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa päästöjä. 

Melu 

Nykyinen melu liittyy pääasiassa E6-tien liikennemeluun sekä talviseen 
moottorikelkkaliikenteeseen. 

Tulva 

Uudet rakennukset halutaan sijoittaa moreeniharjanteen päälle. Suunnittelualueen nykyiset mökit 
sijaitsevat myös tällä harjulla. Tästä syystä tulvia ei pidetä erityisen merkittävinä. NVE5  Atlas 
osoittaa kuitenkin, että osa suunnittelualueesta voi olla alttiina tulville.  

2.12. Rakennusolosuhteet, geotekniikka ja maanvyörymät 

Geotekniikka 

Suunniteltu alue sijaitsee kokonaisuudessaan merirajan yläpuolella, mikä sulkee pois nopean 
saven mahdollisuuden alueella. Suunnittelualueen pohjaolot katsotaan kehittämiseen sopiviksi. 

Vyörymävaara 

NVE:n varoituskartassa ei ole esitetty mahdollista lumi- ja kiviputoamisvaaraa suunnittelualueella. 

Eroosio 

Tenojoen eroosio- ja sedimenttiprosessit on kartoitettu ja arvioitu interreg-hankkeessa «Eroosio 
ja sedimentin kulkeutuminen Tenojoessa». Hankkeessa todetaan, että vesistössä on aktiivisia 
eroosio-sedimentaatioprosesseja. Ilmoitetulla suunnittelualueella ei ole tehty eroosiontorjuntaa. 
Tiedetään, että vertailukelpoisilla alueilla joenpenkareella on ollut suuria maanvyörymiä, mukaan 
lukien Kaarasjoen maanvyörymä toukokuussa 2018. 

Radon 

Alueen radonmittauksista ei ole tietoa. 

Liikenneolosuhteet / liikenneturvallisuus 

                                                

5 NVE -Norjan vesiviranomainen (Norges vassdrags- og energidirektorat) 
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E6 sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella, ja kulku kaavoitualueelle halutaan E6-tieltä 
käyttämällä olemassa olevaa kulkutietä mökkialueelle. Mökkialueelle on jo valmisteltu erillinen 
kulkuyhteys omalla parkkipaikalla. Liikenneseurannan mukaan E6-tien vuorokausiliikenne 
suunnittelualueen kohdalla on 200. 

3 Asiaankuuluvat kaavat, ohjeet ja päätökset 

Luku sisältää kaavat ja muut ohjeet, jotka muodostavat pohjan jatkosuunnittelutyölle. 

3.1 Kuntakaavan yhdyskuntaosa 

Nykyisen kuntakaavan yhdydkuntaosa on kunnanvaltuusto hyväksynyt vuonna 2009 ja se on 
päivittämätön.  

Kaarasjoen kunnan suunnittelustrategiassa 2020-23 todetaan, että kuntakaavan yhdyskuntaosan 
toiminta-osuuksineen on oltava kunnossa, jotta on olemassa johtamistyökalu, jossa on selkeät 
suuntaviivat, miten kunnan kehitystä turvataan. Aluesuunnitelma tulee päivittää  
yhdyskuntaosassa annettujen ohjeiden mukaan. 
 

3.2 Kokonaisaluesuunnitelma 
Voimassaoleva alueen kokonaisaluekaava on kuntaosan alueosa, joka on hyväksytty 13.10.2005. 
Osa suunnittelualueesta on kuntakaavan alueosassa, joka on varattu LNFR-alueelle6, jossa on 
sallittu vapaa-ajan haja rakentamista. Kaarasjoen kunnan palautteen mukaan Baišjohnjálbmen 
nykyinen kaavakartta on kartta 01/2004, kyltti N5-36 aluekaavamääräyksellä kohdasta 3.3.2, joka 
koskee sallittuja rakennuksia. Nämä aluekaavaehdot tarjoavat 4 lomamökkiä LNFR- varatulle 
alueelle, jossa on sallittu vapaa-ajan haja rakentaminen. 

Lisäksi kuntakaavan alueosassa on osia kaavoitusalueesta varattu LNFR-alueelle ilman 
hajarakentamista koskevia säännöksiä. 

Suunnittelualue on lähellä Tenon vesistön hoitoluokkaa 2, ks. 1.3.9. ja 6.1.2. suunnitelman 
kuvauksessa. Tässä tulee esiin vesistöjä suojelevan Tenon vesistön huomioiminen, 
Jatkosuunnittelun pohjana tulee olla 10.11.1994 annetut määräykset suojeltuja vesistöjä 
koskevista kansallisista linjauksista nro 1001. Rakentamaton rajavyöhyke Tenojoen varrella on 
huomioitava erityisesti vesistöjen hoidon kannalta. Suunnittelutyön tarkoitus on ristiriidassa 
kokonaisaluekaavan kanssa. 

                                                

6 LNFR -kuntakaavan merkintä: maatalous, luonto, virkistys ja poronhoito. 
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Viitataan myös kunnanvaltuuston 15.12.2016 (asia 16/95) hyväksymään Kaarasjoen kunnan 
kaavoitusstrategia-asiakirjaan 2016 - 2019, joka sisältää seuraavat ohjeet yksityisten 
kaavoitustoimien käsittelyyn kohdassa: 

6.2 Aluekaavan viimeinen kappale: 
"Muuten jatketaan nykyistä strategiaa: Alueet, joita yksityiset tai muut haluavat säännellä 
kehitystarkoituksiin, tai muuttaa nykyisen kaavan käyttötarkoitusta ja joka ei ole hyväksytyn 
aluesuunnitelman mukainen, voi esittää pbl § 12-2 ja 12-3 mukaisen kaavoitussuunnitelman. 
Mikäli nykyisestä aluesuunnitelmasta poikketaan merkittävästi, on uusi toimitettu suunnitelma 
aina pbl § 4-2 mukaisesti. Hyväksytty kaava korvaa olemassa olevan aluekaavan kaavarajojen 
sisällä». Johtopäätös on, että tätä kaava-aloitetta tulee koskemaan edellämainitut 
yksityiskohtaiset kaavoitusta koskevat vaatimukset.  
 

3.3 Voimassaoleva kaavoitussuunnitelma 
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia 
kaavoitussuunnitelmia. 
 

3.4 Muut asiaankuuluvat ajankohtaiset suunnitelmat, päätökset ja 
prosessit  

 
• Mitään suunnitelmia ei pidetä erityisen merkittävinä. 

 

3.5 Asiaankuuluva meneillään oleva suunnittelutyö 
Lomamökkialueen detaljikaavoitusprosessi ja siihen liittyvä vaikutustenarviointi on meneillään 
myös Nuvvoksessa, n. 2 km. pohjoiseen. Tässä suunnittelutyössä on sama hankkeesta vastaava ja 
suunnittelukonsultti. Molempien hankkeiden vaikutukset arvioidaan. Lähialueella ei ole käynnissä 
muita suunnitteluprosesseja.  

3.6 Asiaa koskevat kunnan päätökset, selvitykset ja ohjeet 
 
 
Kaarasjoen kunta ei ole antanut tietoa kunnan päätöksistä, selvityksistä, ohjeista jne. jotka 
katsotaan merkityksellisiksi jatkossa tehtävissä arvioinneissa ja kaavoituksessa. 



 

 Baišjohnjálbmin mökkikylän detaljikaava. Ehdotus arviointisuunnitelmaksi 01.02.2021 
 

 

 

Side 14  

3.7 Ohjeet/määräykset sekä oppaat 
 
Seuraavia ohjeita / määräyksiä ja oppaita pidetään tärkeinä: 

• Reguleringsplanveileder (Aluesuunnitelmaopas), syyskuu 2018 
• Konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven, utgitt av kommunal og 

moderniseringsdepartementet (Kaavan ja rakennuslain mukaisten suunnitelmien 
vaikutustenarvioinnit, julkaissut Kunta- ja modernisointiministeriö), helmikuussa 2020 

• DSB veileder- 2017 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Metode for risiko- 
og sårbarhetsanalyse i planleggingen (DSB-opas- 2017 Sosiaaliturva kunnan 
aluesuunnittelussa. Menetelmä riskien ja haavoittuvuuden analysointiin suunnittelussa) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. (Ohje melun käsittelyyn 
aluesuunnittelussa T-1442) 

• Sametingets planveileder. (Saamelaiskäräjien suunnitteluopas) 
• 2/2017 Veileder Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging - Grunnlag for innsigelse. (2/2017 Opas. Valtakunnalliset ja merkittävät 
alueelliset kiinnostuksen kohteet NVE:n aihealueilla aluesuunnittelussa - Muutoksenhaun 
perusteet) 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, vedtatt ved 
kongelig resolusjon 14. mai 2019. (Kansalliset odotukset alue- ja kunnallissuunnittelulle 
vuosille 2019–2023, hyväksytty kuninkaallisella päätöksellä 14.5.2019) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. (Valtion 
suunnitteluohjeet ilmasto- ja energiasuunnitteluun ja ilmastoon sopeutumiseen)  

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. (Valtakunnalliset lapsipolitiikan 
suuntaviivat ja suunnittelu) 
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4     Suunnitelman tarkoitus 

4.1 Mökkialueen perustaminen 

Suunniteltu toiminta alueella 

Baišjohnjálbmin nykyiselle mökkialueelle rakennetaan 13 uutta mökkiä. Lisäksi halutaan järjestää 
olemassa olevat tonttien(1/1/3 ja 1/1/18 - 1/1/20 ) muuttaminen vuokratonteiksi. 

Hankkeesta vastaava Nuvvos Panorama Invest AS:n ja laillisen omistajan FeFon välillä on jo tehty 
optiosopimus koskien kaavoitusalueen sääntely ja kehittäminen. Kuvan 6 karttaosuus näyttää 
uusien vuokratonttien aiotun sijainnin. Samanaikaisesti karttaosuus näyttää korkeuksia 
suunnittelualueen sisällä ja lähellä, myös Tenojoella. 

 

Kuva 6. Karttaosio, jossa näkyy vuokratonttien suunniteltu sijainti sekä korkeuserot alueen sisällä. Kartat on 
laatinut HR Prosjekt AS. 

Korostetaan, että Nuvvos Panorama AS rakentaa ja tulee rakentamaan ympäristöystävällisiä 
mökkejä, eikä  sähkön, lietteen erottimen asennukseen ja siihen liittyvään käsittelyyn tarvitse 
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tehdä louhintatöitä. Mökit suunnitellaan varustettaviksi polttokäymäläillä, 
aurinkosähköjärjestelmillä ja päästöt vain jäteveteen. 

Suunnittelutyön tarkoituksena on suojella ympäröiviä luontoalueita ja säilyttää lähialueen 
ominaisuudet. Rakennustavoilla ja esteettisellä suunnittelulla on paikallista merkitystä sekä mökin 
omistajille että vierailijoille naapureiden ja lähiluontoalueiden käyttäjien lisäksi. 
Suunnittelumääräysten suunnittelulla halutaan, että alueen uudet rakennukset mukautetaan 
ympäristöön suhteessa muotokieli, rakennustavat ja värien käyttö. Rakennusten värivalinnat 
tehdään luontoa ajatellen ja värjäykseen käytetään maan värejä (ruskea, harmaa ja musta). 

Jokaiselle tontille halutaan järjestää enintään 120 m2 rakennusala, joka koostuu enintään 3 
rakennuksesta, mukaan lukien ulkorakennukset / lisärakennus, grillihuone jne. 

 

Kulku E6:lta 

Suunnittelualueelle pääsemiseksi on käytettävä olemassa olevaa sisääntulotietä ja 
pysäköintialuetta. Tämän tien ja pysäköintialueen käyttö tulee selvittää tiehallinnon ja kunnan 
kanssa suunnitteluprosessin aikana. 

Mökkialueelta pääsyä Tenojoen moottorikelkkareitille ei ole helpotettu. 

0-vaihtoehto 

0-vaihtoehto on vertailuvaihtoehto, eli vaihtoehto, johon nähden toimenpiteiden seurauksia 
arvioidaan. 

0-vaihtoehto on nykytilanne eli ei tiivistymistä ja mökkialueen laajentamista Baišjohnjálbmi, 
Korostetaan, että olemassa olevat tontit (1/1/3 ja  1/1/18 - 1/1/20) sekä olemassa olevat kulkutiet 
omalla parkkipaikalla ovat mukana 0-vaihtoehtona. 
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5   Vaikutustenarviointi hanketta/kaavoitusta koskevien säännöksien 
mukaisesti 

Alla on arvioitu kuhunkin vaikutukseen liittyvän tarkemman kuvauksen ja uuden tiedon 
hankkimisen tarvetta (Vaikutustenarviointimääräykset 21 §) 

5.1 Luonnon monimuotoisuus, vrt. biodiversiteetti laki 

Nykytila: 

Tenon vesistö on pysyvästi suojeltu vesistöjen suojelusuunnitelmassa II 30.10.1980, joten 
vesistölle ja vyöhykkeelle 100 metriin asti sovelletaan suojeltujen vesistöjen kansallisia linjauksia, 
mukaan lukien valuma-alueen osat,, jotka on määritetty vesistön suojeluarvon kannalta tärkeiksi. 

Norjan ympäristökeskuksen järjestelmän mukaan ei merkittäviä luontotyyppejä ei ole rekisteröity 
suunnittelualueella tai sen läheisyydessä. Alueen lajikartalla ei ole rekisteröity Punaisen listan 
lajeja. Alueen katsotaan kuitenkin olevan jossain määrin puutteellisesti kartoitettu luonnon 
monimuotoisuuslain 8-12 §:ien perusteella. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 
• Vaikutustenarvioinnin yhteydessä arvioidaan seurauksia biologiselle monimuotoisuudelle, 

vrt. Biodiversiteettilaki 
Selvityksessä keskitytään erityisesti suojeltujen vesistöjen Tenojoen (ja Báišjohkan alaosien) 
reunavyöhykkeeseen suojeltujen vesistöjen osalta  ja tarkastellaan niiden suhde valtakunnallisiin 
linjauksiin suojelluista vesistöistä (RPR –rikspolitiske retningslinjer). 

 5.2 Ekosysteemipalvelut 

 
Nykytila: 

Ekosysteemipalvelu määritellään tavaraksi tai tuotteeksi, jonka luonto tarjoaa ihmisille. Termiä 
käytetään erityisesti luonnonhoidossa, ja sen tulisi olla väline luonnon ja sen palvelujen 
taloudellisen arvon laskemiseen. 

Suunnittelualueella ei ole suoalueita, ja mitä tulee luontoon resurssina, ensisijaisesti ulkoilu 
(kulttuuripalvelu) katsotaan tässä suunnitteluprosessissa merkitykselliseksi. Ulkoilua ehdotetaan 
erilliseksi selvitysaiheeksi. 

 
 
Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Ekosysteemipalveluita ei ehdoteta arvioitavaksi vaikutustenarvioinnissa. 
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5.3 Kansallisesti ja kansainvälisesti asetetut ympäristötavoitteet  

Nykytila: 

Suunnittelutyön kautta sovitaan Nuvvos-mökkialueen tiivistämisestä ja laajentamisestaTämän ei 
katsota olevan sellaista liiketoimintaa, joka vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin 
ympäristötavoitteisiin. 

 
Lisäkuvauksen ja mahdollisen tutkimuksen tarve: 

• Kansallisesti ja kansainvälisesti asetettuja ympäristötavoitteita EI ehdoteta arvioitavaksi 
vaikutustenarvioinnissa. 

5.4 Kulttuuriperintökohteet ja kulttuuriympäristö 

Nykytila: 

Itse suunnittelualueella ei ole tunnettuja kulttuurimuistomerkkejä. Kulttuuriperintöviranomaiset 
ovat aiemmin ilmoittaneet, että alueella saattaa olla kulttuuriperintökohteita, joita ei ole 
rekisteröity, ja pidetään todennäköisenä, että tarkastuksesta ilmoitetaan ennen kuin 
kulttuurimonumenteista voidaan antaa lopullinen lausunto. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 
 

• Kulttuurimonumentteja ja kulttuuriympäristöä ei ehdoteta arvioitavaksi 
vaikutustenarvioinnissa.  

• Suunnittelmakuvauksessa on kerrottava, kuinka suhde tiedossa oleviin 
kulttuurimuistomerkkeihin on huomioitu suunnitelmassa 
 

 

5.5 Virkistys 

Nykytila: 

Teno-joki on tärkeä liikenneväylä Tenon laaksossa suurimman osan vuodesta. Kesällä veneliikenne 
on tärkeää ja joen varrella kulkee olemassa oleva moottorikelkkareitti nro 7. Lisäksi 
Finnmarksløpetin reitti kulkee Tenojoella suunnittelualueen ohi joka vuosi maaliskuussa. 

Tietoa tämän lisäksi alueen käytöstä on suhteellisen vähän tiedossa, kuten onko tällä alueella 
erityistä arvoa ulkoilun kannalta.Konkreettisen arvioinnin tekemiseen tarvittavaa tietopohjaa 
pidetään jossain määrin puutteellisena. 

 



 

Detaljikaava Baišjohnjálbmin mökkikylälle. Ehdotus arviointisuunnitelmaksi  01.02.2021 
 

 

 

Side 19 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Vaikutuksenarvioinnin on arvioitava vaikutuksia virkistyskäytölle. 

5.6 Maisema 

Nykytila: 

Suunniteltualue sijaitsee, kuten aiemmin mainittiin, moreeniharjanteella mäkisessä maastossa, 
joka laskeutuu vähitellen Tenojokea kohti ( kuva 4). Tämä on yleinen maisemamuoto Tenon 
laakson varrella. Alueen katsotaan soveltuvan hyvin loma-asuntojen rakentamiseen. 

Rakennusten sijainti ja suunnittelu toteutetaan maisemakuva huomioiden. Vuokratonttien 
alustava sijainti on esitetty karttaosassa (kuva 6). 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Maisemaa ei ehdoteta sisällytettäväksi vaikutustenarviointiin. 
• Teemaa on korostettava suunnitelman kuvauksessa. 

5.7 Ympäristön pilaantunminen 

Nykytila: 

Toimenpiteen seurauksena suunnittelualueelle suuntautuvan ja sieltä lähtevän liikenteen 
odotetaan lisääntyvän minimaalisesti, ja suunnittelualueen E6:n vuorokausiliikenne on tällä 
hetkellä vaatimaton 200. 

Kaava-alueella ei ole muita liiketiloja tai rakennuksia kuin olemassa olevia mökkejä. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

Seuraavat ehdot on kartoitettava ja kuvattava vaikutustenarvioinnissa koskien ympäristön 
pilaantumista (kasvihuonekaasupäästöt, muut päästöt ilmaan, maaperään ja vesiin): 
Kasvihuinepäästöt: 

• Kasvihuonekaasupäästöjä   ei ehdoteta selvitettävän vaikutustenarvioinnissa. 
 
Päästöt ilmaan: 

• Pölyn aiheuttamia seurauksia ei ehdoteta arvioitavaksi erillisenä vaikutusarviointina, vaan 
ne arvioidaan ROS-analyysissä (riski- ja haavoittuvuusanalyysi). 
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Maaperän ja veden pilaantuminen: 
• Maaperään ja vesistöihin kohdistuvia vaikutuksia ei esitetä arvioitaviksi. 

vaikutuksenarvioinnissa, vaan ne arvioidaan ROS-analyysissä. 
 
Melu: 
• Meluvaikutuksia ei esitetä arvioitavaksi erillisenä vaikutusarviointina, vaan ne arvioidaan 

ROS-analyysissä 
 

5.8 Vesiympäristö, vrt. vesimääräykset 

Nykytila: 

Toimenpiteen odotetaan vaikuttavan vain vähän vesiympäristöön. Suunniteltu alue sijaitsee n. 1 
km Tenojoesta länteen ja Baišjohnjálbmin  nykyisen mökkialueen tiivistäminen ja laajentaminen 
johtavat vähäiseen valumiseen. Louhinta ei helpota lietteen erottimen ja siihen liittyvän käsittelyn 
perustamista. Toisaalta mökkejä suunnitellaan varustettavan polttokäymälöillä ja tyhjennys vain 
jätevettä varten. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Vesiympäristöä ei ehdoteta arvioitavaksi vaikutusten arvioinnissa.   
• Pintaveden käsittely tulee varmistaa ja dokumentoida yksittäisen rakennustapauksen 

kautta. 

5.9 Luonnonvarat 

 
Suunnitelma ei vaikuta viljelymaahan, merkittäviin metsävaroihin tai merkittäviin 
mineraalivaroihin. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Aihetta ei ehdoteta tutkittavaksi vaikutustenarvioinnissa. 

5.10 Saamelainen luonto- ja kulttuuriperusta 

Nykytila: 

Emme tiedä, kohdistuuko kyseessä olevaan alueeseen erityisiä luonnon- ja kulttuuriarvoja 
saamelaisten näkökulmasta. Yleisesti ottaen on Kaarasjoen kunta saamelaisen kulttuurin ja 
elinkeinoelämän keskus, ja nyt kyseessä olevan alueen osalta konkreettinen tietopohja 
arvioinnille on jossain määrin puutteellinen. 
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Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Vaikutuksenarvioinnin yhteydessä arvioidaan vaikutukset saamelaiskulttuuriin, 
mukaan lukien poronhoitoon. 

• Saamelainen luonto ja -kulttuuriperusta, mukaan lukien lähialueen poronhoito. 
Saamelaiskäräjien suunnitteluoppaan mukaisesti tulee turvata saamelaiskulttuurin, -
elinkeinojen ja -yhteisön harjoittamisedellytykset. 
 

5.11 Kuljetustarpeet, energiankulutus ja energiaratkaisut  

 
Nykytila: 
 
Mökkialueen tiivistämisen ja laajentamisen Baišjohnjálbmin EI katsota voivan merkittävästi 
aiheuttaa kuljetuksia ja liikennettä merkittävälle kaavoitusalueelle ja sieltä pois. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 
 
Kuljetustarpeet: 

• Selvitystä ei pidetä tarpeellisena. 
Energiankulutus ja energiaratkaisut: 

• Selvitystä ei pidetä tarpeellisena. 

5.12 Hätävalmius ja onnettomuusriski  

Nykytila: 

Suunniteltu toimenpide vaikuttaa asioihin, jotka ovat olennaisia riski- ja haavoittuvuusanalyysin 
yhteydessä. Eroosio on luonnollinen uhka, jota pidetään suunnittelualueen haastavimpana. 
Suunnittelualueella ei ole tehty eroosiontorjuntaa, ja suunnittelun yhteydessä on tärkeää arvioida 
eroosion riski ja turvallisuus. 

Yleisesti ottaen alueen katsotaan soveltuvan suunniteltuun kehittämiseen riskin ja 
haavoittuvuuden osalta. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

Suunnittelualueelle tulee tehdä yksinkertaistettu riski- ja haavoittuvuusanalyysi (ROS-analyysi), ks. 
pbl. § 4-3. ROS-analyysi tehdään osana vaikutustenarviointia, ja se on nähtävä tämän yhteydessä. 
Tärkeä tekijä ROS-analyysissä on eroosioriskin ja maanvyörymien riskin arviointi. Viitataan 
kohtaan 6.1.  
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Mikä tahansa vaara, riski tai haavoittuva alue on merkitty suunnitelmaan harkinta-alueeksi, ks. § 
12-6. 

5.13  Ilmastonmuutoksen vaikutukset, mukaan lukien merenpinnan nousun, 
myrskytulvien, tulvien ja maanvyörymien riski  

 
Nykytila: 

Suunnittelualue sijaitsee Finnmarkin sisäosassa, kaukana merenpinnan yläpuolella. Mökkialueen 
tiivistämisellä ja laajentamisella Baišjohnjálbmissa EI katsota olevan ilmastonmuutokseen liittyviä 
vaikutuksia. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

Aihetta ei ehdoteta tutkittavaksi vaikutustenarvioinnissa. 

5.14  Väestön terveys ja terveyden jakautuminen väestössä 

Nykytila: 

Liikenneolosuhteiden osalta ei ole odotettavissa merkittävää lisäystä suunnitellun toiminnan 
seurauksena, vrt. suunnittelualoite. Liikenteen melu otetaan huomioon osana yksinkertaistettua 
riski- ja haavoittuvuusalnalyysiä (ROS-analyysi). 

Suunnitelmalla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia väestön terveyteen ja terveyden 
jakautumiseen väestössä. 
 
Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Aihetta ei ehdoteta selvitettäväksi vaikutustenarvioinnissa. 
• Aihetta on korostettava suunnitelman kuvauksessa. 

 

5.15  Kaikille esteetön pääsy ulkoilualueille sekä kävely- ja pyöräilyreiteille  

Nykytila: 

Suunnitelma ei vaikuta tärkeiden ulkoalueiden tai muiden julkisten ulkoilualueiden 
saavutettavuuteen. 

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole rakennettu kävely- ja pyöräteitä, eikä 
kaava aiheuta tarvetta jatkossa. 
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Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Ei pidetä tarpeellisena selvittää kaikkien pääsyä ulkoilualueille. 
• Ei pidetä tarpeellisena selvittää kaikkien saavutettavuutta jalankulku- ja 

pyörätieverkostolle. 
 

5.16  Lasten ja nuorten kasvuolosuhteet  

Nykytila: 

Suunnitelmalla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia lasten ja nuorten kasvuolosuhteisiin. 
 
Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Vaikutustenarvioinnissa ehdotetaan, että lasten ja nuorten kasvuolosuhteita ei arvioida. 

• Suhde valtakunnalliseen linjaukseen (RPR) lasten ja nuorten suunnittelun kiinnostuksen 
vahvistamiseksi (1995) on otettava huomioon kaikissa suunnitteluasioissa. Lasten ja 
nuorten kasvuolosuhteita tulee korostaa suunnitelmakuvauksessa. 

Tarkempaa kuvausta ei pidetä tarpeellisena. 

5.17  Rikollisuuden ehkäisy  

Nykytila: 

Kaavakaavalla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia rikollisuuden ehkäisyyn. 

Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

Lisäkuvausta / arviointia ei pidetä tarpeellisena. 

5.18  Arkkitehtooninen ja esteettinen suunnittelu, ilme ja laatu  

Nykytila: 

Rakennuskäytäntö ja minkä tahansa toimenpiteen esteettiset seuraukset ovat tärkeitä. 
Rakennustavoilla ja esteettisellä suunnittelulla katsotaan kyseisellä kaavoitusalueella olevan 
paikallista merkitystä mökin omistajille ja vierailijoille mökkiläisten ja lähiluontoalueiden 
käyttäjien lisäksi. Suunnittelutyön tarkoituksena on suojella ympäröiviä luontoalueita ja säilyttää 
lähialueen ominaisuudet. 
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Lisäkuvauksen ja mahdollisen selvityksen tarve: 

• Aihetta ei ehdoteta selvitettäväksi vaikutustenarvioinnissa. 

• Rakennustapoja ja esteettistä suunnittelua tulee korostaa osana kaavaselostusta. 
Suunnittelutyön tarkoituksena on suojella ympäröiviä luontoalueita ja säilyttää lähialueen 
ominaisuudet. 

5.19  Muita huomioitavia asioita  

Yllä mainittujen aiheiden lisäksi kaavaan liittyvän kaavaselostuksen tulee huomioida seuraavat 
asiat: 

Rajat ylittävät vaikutukset 

Toimenpiteellä ei katsota olevan minkäänlaisia vaikutuksia toiseen valtioon, käytännössä 
Suomeen, jonka rajanaapuri on Kaarasjoen kunta. 
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6 Mahdolliset seuraukset - tutkinnan tarve 

Vaikutustenarvioinnin tiivistelmä sisällytetään osaksi suunnitelmakuvausta ja vaikutuksia koskevat 
arvioinnit esitetään suunnitelmakuvauksen liitteenä. Alla kuvataan sisältöä ja tarkoitusta 
painottaen muutoksia nykyisiin suunnitelmiin ja strategioihin. Kaikki suunnitelman 
mahdollistamat toimenpiteet on perusteltava, samalla kun toimenpiteen toteuttamatta 
jättämisen seuraukset (0-vaihtoehto) on kuvattava. Suunnitelman mahdollistamille toimenpiteille 
on mahdollisuuksien mukaan laadittava aikataulu. Vaikutustenarvioinnissa tulee myös kuvata, 
miten kokonaissuunnitelmien ja suuntaviivojen huomioiminen on otettu huomioon ja mitkä 
yksityiset tai julkiset toimenpiteet ovat tarpeen toteuttamisen kannalta. 

Suunnitellulle toimenpiteelle tulee luvussa 1.4 mainitun mukaisesti tehdä vaikutusten arviointi. 
Vaikutustenarvioinnin päätarkoituksena on varmistaa, että ympäristön, luonnonvarojen ja 
yhteiskunnan huomioiminen otetaan huomioon koko suunnitteluprosessin ajan. Tekemällä 
toimenpiteen seuraukset näkyväksi hyvällä tavalla, se auttaa laajempaan ja tietoisempaan 
keskusteluun ja paremman perustan päätöksenteolle niille viranomaisille, jotka päättävät 
suunnitelman tai toimenpiteen toteuttamisesta. On äärimmäisen tärkeää tuoda esiin seikkoja, 
joilla on merkitystä kyseisestä toimenpiteestä tehdyn päätöksen kannalta ja että niitä on todella 
tarpeen tutkia tarkemmin.  

Norjan tielaitoksen käsikirja V712 käyttää vaikutusten arvioinnissa hyvin tunnettua menetelmää, 
jota on käytetty useissa Tromssan ja Finnmarkin kaavoitussuunnitelmissa. 

On todettu, että toimenpidettä tutkitaan Norjan Tiehallinnon käsikirjassa V712 
”Vaikutusarvioinnit” ei-hinnoiteltujen vaikutusten menetelmällä. Tässä oppaassa arvioidaan ei-
hinnoiteltuja vaikutuksia kolmessa vaiheessa: 

1. Arvo, joka osoittaa, kuinka tärkeä aihe on tai kuinka arvokkaita vaikutusalueet ovat 
kyseessä olevan aiheen suhteen. 

2. Vaikutus, joka on konkreettisin ja määrällisin mahdollinen arvio siitä, miten ja kuinka 
voimakkaasti alue vaikuttaa. Sillä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia suuntauksia. 

3. Seuraus, joka on arvon ja vaikutuksen toiminto, vrt. käsikirjan Vaikutusten arviointi V712 
kuvan 7 mukaisesti. 

 

 

Kuva 7. Vaikutusten arviointi ja asteikko vaikutusten asteen jakamiseksi. Lähde: Norjan tiehallinnon käsikirja 
V712 Seurausten analysointi. 
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Alla olevissa alaluvuissa on kuvattu tarkemmin, miten yksittäisiä aiheita tarkastellaan Norjan 
tiehallinnon käsikirjan V712 Vaikutusten arvioinnit - menetelmiä tulee käyttää niin kauan kuin se 
on olennaista. 
 

6.1 Riski- ja haavoittuvuusanalyysi (ROS-analyysi)  

Kehittämissuunnitelmia laadittaessa tulee tehdä riski- ja haavoittuvuusanalyysi (vrt. pbl § 4-3ROS-
analyysi edistää suunnittelua ja toimenpiteitä turvallisen ja hyvän ympäristön luomiseksi ja on 
valmis käsittelemään kriisejä tehokkaasti. Tämä edellyttää muun muassa elämän, ympäristön ja 
aineellisten arvojen riskitekijöiden tuntemusta. Periaatteessa kaikki suunnitelmat ja toimenpiteet 
on aina arvioitava suhteessa onnettomuusriskiin. 

Suunnittelutyön ja vaikutustenarvioinnin yhteydessä laaditaan yksinkertaistettu ROS-analyysi. 
Tämän analyysin perusteella tunnistetaan alueet, joilla tarvitaan tarkempi ROS-analyysi, ks. DSB:n 
opas. 

Eroosio ja tulvat ovat aiheita, joiden katsotaan olevan erityisen tärkeitä pohdittavaksi ROS-
analyysin yhteydessä. 

Eroosio 

Tärkeä osa ROS-analyysiä tulee olemaan eroosioriskin ja maanvyörymien riskin arvioiminen, sillä 
Tenojoen varret joen rannat ovat monin paikoin voimakkaasti alttiina eroosiolle kevättulvien ja 
vuosittaisten voimakkaiden jään ajokulmien aikana.  

Alueen eroosion riski on kartoitettava, ja se tulee nähdä tulvien yhteydessä. Riskien ja 
haavoittuvuusanalyysin sekä jatkosuunnittelutyön pohjalta laaditaan erillinen raportti. Raportin 
tulee laatia ammatillisesti pätevä henkilöstö. 

Jos lieventäviä toimenpiteitä pidetään tarpeellisina, ne tulee kuvata raportissa. 

Tulva 

NVE Atlasin mukaan osa suunnittelualueesta voi altistua tulville. Korkeuserot joen ja 
suunniteltujen mökkien välillä ovat suhteellisen suuret (katso karttaosa, kuva 6). Tästä syystä 
tulvien aiheuttamia ei-toivottuja tapahtumia pidetään todennäköisimpänä eroosioriskin 
yhteydessä. 

Alueen tulvariski on kartoitettava ja sen jälkeen perustuttava tunnettuun ja saatavilla olevaan 
tietoon. Alueen tulvariski on nähtävä eroosioriskin yhteydessä. 

Raportin tulee laatia ammatillisesti pätevä henkilöstö. 

Jos lieventäviä toimenpiteitä pidetään tarpeellisina, ne tulee kuvata raportissa. 
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6.2 Seuraukset luonnon monimuotoisuudelle  

Vaikutustenarvioinnin yhteydessä arvioidaan seurauksia luonnon monimuotoisuudelle, vrt. 
biodiversiteettilaki. Raportissa keskitytään erityisesti Tenojoen reunavyöhykkeeseen, joka on 
suojeltu vesistö, mukaan lukien suhde valtakunnallisiin linjauksiin suojeltujen vesistöjen osalta. 
Reunakasvillisuus lintu- ja kasvistoineen vesistön varrella, mukaan lukien sivujoet/joet, on täällä 
erityisasemassa. 

Arvon, laajuuden ja seurausten arvioinnissa käytetään Norjan tiehallinnon käsikirjassa V712 
Impact assessments olevia kriteerejä. DN-käsikirjaa 13-2007 käytetään myös luonnon 
monimuotoisuuden arvoarviointien perustana: Luontotyyppien kartoitus, Lajitietopankin Norjan 
Punainen lista 2015 ja Norjan Punainen luontotyyppien 2018 luettelo. Kannattaa myös viitata 
Norjan ympäristökeskuksen uuteen ilmasto- ja ympäristöasioiden vaikutustenarviointioppaaseen. 

Biologisen monimuotoisuuden kartoitus tehdään hankkimalla tiedossa olevat tiedot läänin 
kuvernööriltä, kunnalta, asiaankuuluvilta tahoilta, kuten Birdlife Norjalta ja Norjan 
ympäristöviranomaiselta (SNO-Statens naturoppsyn), mahdollisilta paikallisilta resurssihenkilöiltä 
ja kenttätarkastuksilta. 

Vaikutusalue määräytyy ammatillisen harkinnan perusteella. Arviointien perustana tulee olla 
kallioperäkartat ja muut asiaankuuluvat taustatiedot. Riistaesiintymät on kuvattava suhteessa 
tapahtumaan, mutta ei populaatioarviota. Lisäksi toimenpide nähdään myös Nuvvokseen 
suunnitellun mökkikentän yhteydessä. 

Mahdolliset ehdotukset lieventäviksi toimenpiteiksi arvioidaan osana vaikutustenarviointia. 
 

6.3 Saamelaiskulttuurin luontoperustaan liittyvät vaikutukset, mukaan lukien 
poronhoito  

Vaikutustenarvioinnin yhteydessä arvioidaan seurauksia saamelaiskulttuurin luontoperustalle, 
mukaan lukien porotalous. Raportissa keskitytään erityisesti toimenpiteen mahdollisiin 
seurauksiin saamelaisten luonnonkäyttöön. 

Arvojen, laajuuden ja seurausten arvioinnissa käytetään Norjan tiehallinnon käsikirjassa V712 
«Konsekvensanalyser» olevia kriteerejä. Alueen nykyisestä käytöstä tulee hakea tietoa. Tämä on 
kartoitettu mm. ottamalla yhteyttä asiaankuuluvaan porohoitoyhdistykseen (reinbeitedistrikt), 
poronhoitohallintoon (reindriftsforvaltningen) ja mahdolliseen alueen porotaloussuunnitelmaan, 
jota täydennetään erillisellä tarkastuksella. Poroalueiden arvostuksessa käytetään 
Poronhoitolaitoksen vuonna 2009 laatimaa ohjetta "Poron laidunalueiden arvoluokitus - 
metodologian kehittäminen" ("Verdiklassifisering av reindriftens beitearealer - utvikling av 
metodikk"). 

Porotalouden käyttö aluella on kuvattava. E6-tien länsipuolelle raja-aidan rakentamiseen on 
hyväksytty uusi poroaitasopimus, joka estää suomalaisten ja norjalaisten porokarjojen 
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sekoittumisen. Tätä raja-aitaa on arvioitava toimenpiteen seurauksena lisääntyneen liikenteen ja 
uloskäyntien suhteen. 

Toimenpidettä on arvioitava Saamelaiskäräjien suunnitteluoppaan mukaisesti, jonka mukaan 
tulee turvata saamelaiskulttuurin, -elinkeinojen ja -yhteisön harjoittamisedellytykset. Lisäksi 
toimenpide nähdään myös Nuvvokseen suunnitellun mökkialueen yhteydessä.  

Mahdolliset ehdotukset lieventäviksi toimenpiteiksi arvioidaan osana vaikutustenarviointia. 

 

6.4 Seuraukset virkistykseen 

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on arvioitava seurauksia virkistykseen.  

Arvon, laajuuden ja seurausten arvioinnissa käytetään Norjan tielaitoksen käsikirjassa V712 
Vaikutusten arvioinnit. Raportti perustuu myös Norjan ympäristökeskuksen oppaaseen 
Ulkoalueiden kartoitus ja arvostus. 

Vaikutusalueen ulkoilualueiden arvo on kartoitettava ja toimenpiteen vaikutukset alueen 
ulkoilmaelämään on arvioitava. Vaikutusalue sisältää kaikki ulkoilualueet, joihin toimenpiteen 
oletetaan vaikuttavan, mukaan lukien Tenojoen käyttö liikenneväylänä suurimman osan vuodesta. 
Finnmarksløpetin reitti kulkee Taneelvalla suunnittelualueen ohi joka vuosi maaliskuussa. 

Lisäksi toimenpide nähdään Nuvvokseen suunnitellun mökkiikentän yhteydessä. Toimenpide 
nähdään myös olemassa olevan moottorikelkkareitin nro 7 yhteydessä Anárjohkan ja Kárášjohkan 
yhtymäkohdasta Tenojoen varrella Taanan kunnan rajalle. Pääsyä mökkialueelta 
moottorikelkkaradalle ei ole järjestetty. 

6.5 Vaikutustenarvioinnin ja muiden asioiden esittely   
 
Vaikutustenarviointi on laadittava vaikutustenarviointia koskevien säännöksien mukaisesti. 

Vuorovaikutus kohdissa 5.1 - 5.19 mainittujen olosuhteiden välillä 
 
Jos useat tekijät yhdessä vaikuttavat yhteen alueeseen tai yhteen toimintaan, kaikkien asiaan 
liittyvien olosuhteiden välinen vuorovaikutus on kuvattava. 

Kaikkien toimenpiteiden kokonaisvaikutus 
 
Vaikutustenarvioinnissa tulee tarvittaessa kuvata kaikkien suunnittelualueen toimenpiteiden ja 
muiden vaikutusalueen toimenpiteiden kumulatiiviset kokonaisvaikutukset. 

Lisätutkimukset ennen käyttöönottoa sekä seuranta 

Selvitysten ja toimenpiteiden tarve suunnitelman todellisten vaikutusten seuraamiseksi ja 
selvittämiseksi toimenpiteen jälkeen on arvioitava. 
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7 Osallistumis- ja tiedotusjärjestelyt 

 

Suunnittelutyö suoritetaan kaavoitus- ja rakennuslain osallistumissäännösten mukaisesti, ks. 
Luvut 5, 12 ja 14. Osallistumisprosessi ei sisällä muuta kuin lainsäädännössä asetetut vaatimukset. 

Korostetaan, että suunnitteluprosessi on avoin prosessi ja  kysymyksissä rohkaistaan ottamaan 
yhteyttä hankkeesta vastaavan yhteyshenkilöön. Jotta mahdollisimman moni saisi tiedon 
suunnittelutyöstä, kaavoitustyön aloittamisesta tiedotetaan paikallislehdessä (Ságat) ja 
suunnitteluohjelma julkaistaan Kaarasjokin kunnan verkkosivuilla kuulemisen ajanjaksona. 

7.1 Paikalliset asukkaat ja oikeuksien saajat 

Ilmoitus käynnistyksestä Suunnittelu- ja rakennuslaki § 12-8 mukaan: 

Kiinnostuksen kohteena oleville asunnonomistajille tiedotetaan suunnitelmista kaavaohjelman 
kuulemisen ja kaavoitustöiden alkamisesta ilmoittamisen kautta. pbl. § 12-8. Aloituskutsu 
ilmoitetaan lehdessä ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

7.2 Julkiset elimet ja alakohtaiset viranomaiset 
Kaikille asianomaisille julkisyhteisöille ja toimialaviranomaisille lähetetään arviointisuunnitelmia 
koskevat ehdotukset kuultavaksi samaan aikaan, kun suunnittelun alkamisesta ilmoitetaan. 
Jatkovuoropuhelun tarvetta yksittäisten osapuolten kanssa arvioidaan saadun palautteen 
perusteella ja tarvittaessa suunnitteluprosessin aikana. 
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8   Edistymissuunnitelma 

Kun kaavaohjelma on virallisesti hyväksytty, aloitetaan välittömästi yksityiskohtaisen kaavan 
valmistelu. Suunnitelmaohjelma on tarkoitus hyväksyä kevään 2021 aikana. 

 Helmikuu 2021: Ehdotetun suunnitelman poliittinen käsittely 
 Maalis-huhtikuu 2021: Neuvottelusuunnitelmaohjelma / Ilmoitus suunnitelman 

käynnistämisestä 
 Toukokuu 2021: Suunnitelmaohjelman vahvistus 
 Touko-/kesäkuu 2021: Tarkastukset ja kenttätyöt vaikutustenarviointia varten 
 Syyskuu 2021: Vaikutustenarviointi valmis 
 Lokakuu 2021: täydellisen detaljikaavan toimittaminen vaikutustenarvioinnin kanssa 
 Marraskuu 2021: poliittinen harkinta – toimittaminen julkiseen tarkasteluun 
 Vuoden lopussa 2021/2022: Loppukäsittely, hyväksytty detaljikaava vaikutustenarvioinnin 

kanssa. 
 

Suunnittelukonsultin on tarkoitus tehdä syksyn 2021 aikana ehdotus detaljikaavaksi 
vaikutusarvioinnin kanssa. Työt kentällä voidaan aloittaa keväällä/alkukesällä 2022. 
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9   Viranomaisten ja sidosryhmien panos 

Tulee lopullisessa suunnitelmaohjelmassa. 
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