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Osallistumis‐ ja arvioin suunnitelman 

tarkoitus 
Osallistumis‐ ja arvioin suunnitelma (OAS) laaditaan kaavoitustyön alkaessa. Siinä esitetään suunnitelma osallistumisen 

ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista. OAS:n laa minen perustuu maankäy ö‐ ja 

rakennuslakiin (MRL 63 §). 

Osallistumis‐ ja arvioin suunnitelmaan voi tutustua koko kaavatyön ajan kunnan verkkosivuilla osoi eessa  

www.inari.fi  >Palvelut >Tekniset palvelut >Kaavoitus ja Inarin kunnantalon teknisellä osastolla. OAS:ia voidaan 

tarvi aessa tarkentaa aina ehdotusvaiheeseen as . 

Perustelut kaavan kumoamiselle 
Lapin elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus on aloi anut  e‐ ja rakennussuunnitelman laa misen kanta en 91 

parantamiseksi Suomen ja Venäjän välisen Raja‐Joosepin rajanylityspaikan kohdalla Inarin kunnassa.   

Uusi tulli‐ ja rajanylityspaikka suunnitellaan nykyisestä rajanylityspaikasta noin 800 m lännen suuntaan maan en 91 

varteen.  Suunni eluun kuuluu myös nykyisen raja‐aseman kohdan liikennejärjestelyjen uusiminen pure avien 

tullirakennuksien kohdalta. Tarkastushalli säilyy nykyisellä paikallaan ja sen osalta liikennejärjestelyt säilyvät en sellään. 

Lisäksi hankkeeseen kuuluu korvaavan yhteyden suunni elu UKK‐puistoon.  

Hankkeessa parannetaan rajanylityspaikan liikennejärjestelyt nykyaikaisiksi, toimiviksi ja turvalliseksi sekä kevyelle 

liikenteelle e ä ajoneuvoliikenteelle. (ELY) 

Oikeusvaiku eisessa Ivalon alueen yleiskaavassa olemassa oleva rajavar oasema on osoite u merkinnällä E‐2, 

Rajavar oston alue. Vireillä olevassa parantamissuunnitelmassa rajavar oaseman edelly ämät liikennealueet maan ellä 

91 sijoi uvat Ivalon alueen yleiskaavassa osoitetun E‐2 alueen ulkopuolelle. Voimassa olevan maan elain 17§:n 2 

momen n mukaan  esuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaiku eista kaavaa. MRL 36 § mukaan kunnan tulee 

huoleh a tarpeellisesta yleiskaavan laa misesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Inarin kunnanhallitus on tehnyt 

päätöksen Ivalon alueen yleiskaavan kumoamisesta  Raja‐Joosepin alueella 1.10.2018 § 242.  

Vaikutusten arvion   
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäy ö‐ ja rakennuslain 

edelly ämällä tavalla (MRL 9 § ja MRA 1 §).  Vaikutuksia arvioidaan koko kaavaprosessin ajan ja se perustuu rii ävien 

lähtö lanteen  etojen selvi ämiseen.  Kaavaa laadi aessa on tarpeellisessa määrin selvite ävä suunnitelman ja 

tarkasteltavien vaihtoehtojen toteu amisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 

kul uuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 

olennaisia vaikutuksia. Arvioidut vaikutukset kuvataan kaavaselostuksessa.  

Alue, jolta kaava kumotaan 
Raja‐Joosepin alue sijaitsee noin 38 kilomertrin päässä Ivalosta. Alueella on voimassa Ivalon alueen yleiskaavaa, jonka 

kunnanvaltuusto hyväksyi 16.9.2010, § 54. 
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Kumo ava yleiskaava‐alue 

Kumo avan yleiskaava‐alueen sijain  
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Maakuntakaava 

Lapin liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois‐Lapin 

maakuntakaavan 19.5.2006, ja sen on val oneuvosto on 

vahvistanut 27.12.2007.  

Suunni elualue on maakuntakaavassa M‐1 alue a, 

Metsätalous– ja poronhoitovaltaista alue a, jota voidaan 

käy ää pääasiallista käy ötarkoitusta sano avas  

hai aama a ja luonne a muu ama a myös muihin 

tarkoituksiin. 

Raja‐Joosepin e on osoitete u valtakunnallises  tärkeäksi 

kansainväliseksi liikennekäytäväksi. Jäämeren käytävää 

kehitetään kansainvälisenä liikennekäytävänä, jonka 

maankäytön suunni elussa tulee kiinni ää erityistä 

huomiota liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, 

liikenteen ja matkailun palveluihin, liikenneympäristön 

laatuun sekä  

luonnon‐, maiseman‐ ja kul uuriympäristöarvoihin. 

Maankäytön suunni elussa on ote ava huomioon 

korkealuokkaisen maan en sekä energia‐ ja 

etoliikennejohtojen  lavaraukset ja rajoitukset 

ympäröivälle maankäytölle. 

Suomen ja Venäjän rajalle on osoite u rajanylityspaikka 

sekä erityislaue a. 

Raja‐Joosepin talo on osoite u maakuntakaavassa 

Rakennussuojelualuemerkinnällä SR 3076 , jolla osoitetaan 

kirkkolain, rakennussuojelulain ja ‐asetuksen tai 

maankäy ö‐ ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai 

suojeltavaksi tarkoite uja alueita.  

Yleiskaava 

Alueella on voimassa 16.9.2010 kunnanvaltuuston 

hyväksymä  Ivalon alueen yleiskaava. Yleiskaava tuli 

Suunni elu lanne 

Valtakunnalliset alueidenkäy ötavoi eet 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäy ötavoi eet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. 

Aluidenkäy ötavoi eiden tehtävänä on: 

 varmistaa valtakunnallises  merki ävien seikkojen huomioon o aminen maakun en ja kun en kaavoituksessa sekä 

val on viranomaisten toiminnassa, 

 au aa saavu amaan maankäy ö‐ ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunni elun tavoi eet, joista tärkeimmät ovat 

hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, 

 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaiku eisen viranomaistyön välineenä valtakunnallises  merki ävissä 

alueidenkäytön kysymyksissä sekä edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa 

Ote maakuntakaavasta 

Ote yleiskaavasta 
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 MP, maa– ja metsätalous sekä poronhoitovaltaista 

alue a. Alueella turvataan nykyisten elinkeinojen, 

kuten maa‐ ja metsätalouden sekä val onmaalla 

myös poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen 

harjoi amismahdollisuudet. Alueella on salli ua haja

‐asutusluonteinen rakentaminen muualla kuin 

rantavyöhykkeellä (MRL 43.2§). Alue a voidaan 

käy ää pääasiallista käy ötarkoitusta merki äväs  

hai aama a myös muihin käy ötarkoituksiin. 

Alueella sallitaan metsälainsäädännön ja 

metsänhoitosuositusten pui eissa tapahtuva 

metsien hoito ja käy ö. Erityislainsäädännön 

perusteella voidaan osoi aa val onmaan 

rantavyöhykkeelle luontais‐ ja sivuelinkeinojen 

kannalta väl ämä ömiä rakennuksia. 

Rantavyöhykkeellä em. rakennuspaikan rakennusten 

yhteenlaske u kerrosala on enintään 40 k‐m2  

 Luonnonsuojelualue a SL ‐3. Urho Kekkosen 

Kansallispuisto, joka on suojeltu sekä 

luontodirek ivin mukaisena SCI ‐alueena e ä 

lintudirek ivin mukaisena SPA‐alueena (Natura‐

alue). Alueiden hoidon ja käytön järjestämisestä 

päätetään hoito‐ ja käy ösuunnitelmassa, jonka 

laa i luonnonsuojelulain (1096/1996) velvoi amana 

Metsähallitus ja vahvistaa ympäristöministeriö.  

 Rajavar olaitoksen alue a E‐2. Alueella sijaitsee 

rajavar olaitoksen rajavar oasema. 

 Rakennussuojelulain perusteella suojeltu alue tai 

kohde SRS/1, Raja‐Joosepin asuinken ä. Kohteet 

on suojeltu val on rakennusten suojelua koskevalla 

asetuksella (480/85). Ympäristöministeriö on tehnyt 

kohteista suojelupäätöksen nro 69/561/93 

27.6.1994. Rakennusten käytössä ja hoidossa on 

noudate ava suojelupäätöksen määräyksiä. 

Rakennusten ulkoasua ei saa muu aa siten, e ä 

niiden kul uurihistoriallises  arvokas tai miljöön 

kannalta merki ävä luonne muu uu. Kohteen 

ympäristö on säilyte ävä. Kohde a ei saa purkaa 

ilman MRL 127§:n mukaista lupaa.  

 Kul uurihistoriallises  merki ävä alue tai kohde 

SR/3, Raja‐Joosepin asuintalo. Rakennukset ja 

rakenteet tulee säily ää. Rakennusten ulkoasua ei 

saa muu aa siten, e ä niiden kul uurihistoriallises  

arvokas tai miljöön kannalta merki ävä luonne 

muu uu. Kohde a ei saa purkaa ilman MRL 127§:n 

mukaista lupaa. Kohteen ympäristö on säilyte ävä.  

 Valtakunnallises  arvokas rakenne u 

kul uuriympäristö vky‐6, Raja‐Jooseppi. Kohteen 

ympäristö on säilyte ävä. Valtakunnallisessa 

inventoinnissa maini ua rakennuskohde a ei saa 

purkaa ilman MRL 127§:n mukaista lupaa.  

 Valtakunnallises  ja maakunnallises  arvokkaat 

maisema‐alueet ‐ma‐1 , Raja‐Joosepin talon 

asuinken ä. Alueen tarkemmassa suunni elussa, 

esim. rakennuslupien myöntämisen yhteydessä, 

tulee huomioida maisematekijät. Kohteet on 

lue eloitu kaavaselostuksessa.  

 Kanta e kt  

 Rajanylityspaikka  

 Olemassa oleva moo orikelkkailu‐ura/‐rei   

 Retkeily‐ ja ulkoilukäy öön soveltuva vyöhyke ‐vr, 

Jokivarsiin (Ivalojoki ja Lu ojoki) sijoi uvat retkeily‐ 

ja ulkoilukäy öön soveltuvat vyöhykkeet. 

Vyöhykkeelle voidaan rakentaa esimerkiksi ko a, 

laavuja ja nuo opaikkoja  

 Pohjavesialue a 

Kumo avat merkinnät 
Raja‐Joosepin alueella on Ivalon alueen yleiskaavan mukaises : 

lainvoimaiseksi valitusprosessin jälkeen lukuuno ama a osa‐alueita 1, 2 ja 3, jotka kumo in hallinto‐oikeudessa. 

Kumo ujen kar aleh en osalta on vireillä yleiskaava.  

Inarin kunnan rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys ohjaa ja sääntelee maankäy ö‐ ja  

rakennuslain ja ‐asetuksen sekä muiden rakentamista ohjaavien lakien ja säädösten ohella rakentamista Inarin kunnassa. 
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Suunni elun käynnistyminen ja vireilletulo  

Kaavan kumoaminen nouda aa vuorovaikutuksen ja 

osallistumisen järjestämisessä kaavan laa misen vaiheita. 

Kaavan kumoaminen käynnistyy työn kuulu amisella 

vireille sekä osallistumis‐ ja arvioin ‐suunnitelman 

laadinnalla (MRL 63 §). Inarin kunnanhallitus on tehnyt 

päätöksen suunni elun käynnistämisestä 1.10.2018 § 242.  

Osallistumis‐ ja arvioin suunnitelma asetetaan nähtäville 

kaavan vireille kuulu amisen kanssa samanaikaises  Inarin 

kunnantalon tekniselle osastolle sekä verkkosivuille. OAS:ia 

voidaan täydentää ja päivi ää kumoamisprosessin aikana.  

 

Valmisteluvaihe  

Kaavan kumoamisen luonnosvaiheessa 

suunni elumateriaali on nähtävillä vähintään 30 päivän 

ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus esi ää 

mielipiteensä kaavan kumoamisesta (MRL 62 § ja MRA 30 

§). Valmisteluaineistosta saatujen kommen en pohjalta 

laaditaan kaavan kumoamisehdotus, joka pyritään saamaan  

nähtäville alkuvuodesta 2019. 

 

Ehdotusvaihe  

Kaavan kumoamisehdotuksen hyväksyy kunnanhallitus ja se 

asetetaan julkises  nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi 

(MRL 65 § ja MRA 19 §). Nähtävilläoloaikana 

kaavaehdotuksesta voi jä ää kirjallisen muistutuksen. 

Tarvi avilta viranomaistahoilta ja yhteisöiltä pyydetään 

kaavan kumoamisehdotuksesta lausunnot (MRA 20 §). 

Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan kunnan perusteltu 

vas ne.  

 

Hyväksymisvaihe ja voimaantulo 

Kaavan kumoamisen hyväksyy valtuusto. Kaavan 

kumoamisen hyväksymisestä ilmoitetaan muiden 

kunnallisten kuulutusten tapaan. Lisäksi 

hyväksymispäätöksestä lähetetään  eto MRL:n mukaises  

niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka 

kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä pyytäneet ja samalla 

ilmoi aneet osoi eensa (MRL 67 §). Valtuuston 

hyväksymispäätöksestä voi vali aa hallinto‐oikeuteen. Ellei 

hyväksymispäätöksestä ole valite u määräaikanä, kaava 

kuulutetaan lainvoimaiseksi 

Osalliset 

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saa aa huoma avas  

vaiku aa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 

suunni elussa käsitellään. 

 

Keskeisiä viranomaisia: 

 Rajavar ostolaitos 

 Lapin elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus  

 Lapin lii o 

 Saamelaismuseo Siida 

 Ympäristöyksikkö 

 Rakennustarkastus 

 

Muut yhteisöt ja asiantun jatahot: 

 Tunturiverkko Oy 

 Inarin Lapin Vesi Oy 

 Saamelaiskäräjät 

 Inarin Luonnonystävät ry 

 Lapin paliskunta 

 

Viranomaisneuvo elujen tarve MRL 66 § 

Kaavat ovat merkitykseltään erilaisia, minkä vuoksi 

viranomaisneuvo elujen tarve a täytyy harkita 

tapauskohtaises . Viranomaisneuvo elu on tarpeen, jos 

suunni elu koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia 

alueidenkäy ötavoi eita tai joka muutoin on 

yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, luonnonarvojen tai 

kul uuriympäristön kannalta erityisen merki ävä taikka 

val on viranomaisen toteu amisvelvollisuuden kannalta 

tärkeä.  

 

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen 
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Tiedo aminen 
Kaavoitusmene ely tulee järjestää ja suunni elun 

lähtökohdista, tavoi eista ja mahdollisista vaihtoehdoista 

kaavaa valmisteltaessa  edo aa niin, e ä osallisilla on 

mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 

kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallises  tai suullises  

mielipiteensä asiasta. 

Suunni elun etenemisen ja osallistumisen kannalta 

tärkeistä vaiheista ilmoitetaan paikallisleh  Inarilaisessa, 

kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Osallisille 

edotetaan kaavoituksen etenemisestä kirjeitse. 

Osallistumis‐ ja arvioin suunnitelma, valmisteluaineisto 

sekä kaavan kumoamisehdotus asetetaan nähtäville 

kunnantalon teknisen osastolle sekä kunnan verkkosivuille. 

Kaavan kumoamisehdotuksesta kirjallisen muistutuksen 

tehneille ja yhteys etonsa jä äneille toimitetaan kunnan 

perusteltu kannano o muistutukseen. 

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään 

eto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka 

ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallises  pyytäneet ja 

ovat jä äneet yhteys etonsa. 

Lisä etoja 
Kuulutukset 

Kaavan kumoamista koskevat kuulutukset kunnan 

virallisessa ilmoituslehdessä (Inarilainen),  

kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan verkkosivuilla. 

Verkkosivu 
Kaavoitusta koskevia  etoja löytyy osoi eesta h p://
www.inari.fi/fi/palvelut/tekniset‐palvelut/kaavoitus 
 
Yhteys edot 
Inarin kunta 
Tekninen osasto 
Piiskun e 2, 99800 Ivalo 
Puhelinvaihde +358 40 188 7111 
inari@inari.fi 
 
Venla Jomppanen, kaavasuunni elija 
puh. 040 621 3823 
venla.jomppanen@inari.fi 
 
Päivi Semenoff, suunni eluavustaja 

puh. 0400 738 995 

paivi.semenoff@inari.fi  

Raja‐Joosepin rajanylityspaikka (Google Maps) 



Ilmakuva Raja‐Joosepin alueelta 


