Tenon kunta
Päiväys:
Hyväksymispäivämäärä
Viimeksi tehdyn pienen muutoksen päivämäärä:

060420

Jouluvuonoon johtavaa väylää koskeva asemakaava
Kansallisen aluekaavan tunnus: 54412017001

1. Kaavan tarkoitus
Asemakaavalla halutaan mahdollistaa Jouluvuonoon johtavan väylän tiettyjen osien syventäminen ja
asiaankuuluvien navigointijärjestelmien asentaminen. Lisäksi tarkoituksena on perustaa mereen puhtaiden
maa-aineisten läjityspaikka Tenonvuonossa sijaitsevan Stangnesoddenin pohjoispuolelle, vaihtoehtoisesti sen
eteläpuolelle. Samalla pyritään välttämään luonnonympäristölle, kalastukselle ja ulkoilulle aiheutuvat
olennaiset haitat.

2. Koko suunnittelualuetta koskevat yhteiset määräykset
2.1 Toimenpiteiden toteuttaminen




Työ on suoritettava niin, ettei se aiheuta olennaisia haittoja luonnonympäristölle, kalastukselle ja
ulkoilulle.
Toteutuksen ehdot määritetään saastumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen
(forurensningsforskriften) 22 luvun mukaisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä.
On ryhdyttävä tarvittaviin ennalta ehkäiseviin toimiin mahdollisen lohiloistartunnan (Gyrodactylus
salaris) estämiseksi, ja tilannetta on seurattava toimenpiteen toteutuksen aikana.

3. Alueen käyttötarkoitusta koskevat määräykset
3.1 Maanviljelyyn, luontokokemuksiin ja ulkoiluun sekä poronhoitoon käytettävä alue (12–
5 §:n 5 kohta)
Maatalous-, luonnonsuojelu-, ulkoilu- ja poronhoitoalue (LNFR), joka toimii haja-asutus-,
vapaa-ajanvietto- tai elinkeinonharjoittamiseen ym. käytettävänä alueena (L1 - L2)
 Alueita voidaan hyödyntää nykykäytön mukaisesti.
 Alueille on sallittua asentaa navigointilaitteita, jotka sijoitetaan väylän varrelle.
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 Muita toimenpiteitä on käsiteltävä kaavasta poikkeamisina.

3.2 Meren ja vesistöjen ja niiden rantavyöhykkeiden käyttö ja suojelu (12 §:n5 momentin 6
kohta)
Väylä (VF1)




Alueelle on oltava yleinen pääsy, ja sitä on lupa käyttää liikkumiseen, kalastukseen ja ulkoiluun.
Väylän alueelle ei ole lupa läjittää minkäänlaisia maa-aineksia tai esineitä.
Alueelle on lupa asentaa navigointilaitteita, jotka sijoitetaan väylän varrelle.

Luontoalue (VNV1 – VNV4) (VNV = muut vesi- ja vesistöalueet)


Alueelle on mahdollistettava yleinen pääsy, ja sitä on lupa käyttää liikkumiseen, kalastukseen ja
ulkoiluun.

4. Rajoitusalueita koskevat määräykset
4.1 Luonnonsuojelulain (H720_1) mukainen kieltoalue


Alue kuuluu Tenojoensuun luonnonpuistoon (Tanamunningen naturreservat), johon sovelletaan
asetusta FOR-1991-12-20-936.

5. Erityisalueita koskevat määräykset
5.1 Määräykset, jotka koskevat aluetta #M1






Alueella sallitaan väylän syventäminen ja kunnossapitoruoppaus.
Suunnitelman mukainen purjehdussyvyys on 9 metriä, mikä tarkoittaa, että väylää on lupa syventää
enintään meriveden –11,5 korkeuteen, joka lasketaan merikarttojen syvyyskäyrien nollatason
perusteella yksittäisten alueiden kohdalla.
Louhinta ei ole sallittua.
Merenpohjaan kohdistuvat toimenpiteet on minimoitava toimenpidettä toteutettaessa.

5.2 Alueita #D1 ja #D2 koskevat määräykset




Puhtaiden maa-ainesten läjitys alueella D#2 on sallittua.
Maa-aineksia on lupa läjittää korkeuteen –50 alueella #D2 ja korkeuteen –15 alueella #D merikarttojen
syvyyskäyrien nollatason mukaan laskettuna.
Maa-aineksia levitettäessä on merenpohjaan kohdistuvia toimenpiteitä pyrittävä minimoimaan ja
samalla huolehtimaan alueen vakaudesta.
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Syvennettävältä alueelta #M1 peräisin olevat ylimääräiset maa-ainekset on lupa sijoittaa läjitysalueille
#D1 ja #D2.

6. Järjestystä koskevat määräykset
6.1 Ennen käynnistysluvan saantia


Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maa-ainesten siirtoa koskevan luvan saaminen edellyttää
olemassa olevaa saastumisen ehkäisemisestä annetun lain (forurensingsloven) ja satama- ja
vesiväylälain (havne- og farvannsloven) mukaista lupaa.

6.2 Ennen hankkeen käynnistämistä



Ennen kuin aluetta #D1 voidaan hyödyntää väylän syventämisestä peräisin olevien puhtaiden maaaineisten läjittämiseen, siihen on hankittava poikkeuslupa suojeluasetuksista.
Ruoppaustyön käynnistäminen edellyttää olemassa olevaa ympäristösuunnitelmaa.

6.3 Ympäristösuunnitelma







Ympäristösuunnitelmassa käsitellään vaikutusten arvioinnissa ehdotettuja haittavaikutusten torjuntaja kompensaatiotoimia.
Suunnitelmassa selostetaan luonnonympäristölle koituvia merkittäviä haittoja rajoittavia toimia sekä
mahdollisten väliaikaisten merimerkkien asentamista ja mahdollisia laivaliikennettä ja muuta
meriliikennettä turvaavia toimia toimenpiteen toteutuksen yhteydessä.
Suunnitelmassa selostetaan myös varautumista ruoppaustyön aikaisiin odottamattomiin tapahtumiin.
Ympäristösuunnitelman vaatimusten soveltamista seurataan jatkosuunnittelun ja laajennustoimien
yhteydessä.
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