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Keskusttan asem
Selostus
s koskee 3.7.2014 päiivättyä asemakaavaa.
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1.1 Tunn
nistetiedott
Kunta:

UONION KU NTA
MU

osa:
Kunnano

Osa
a-alue 1 Ke
eskustaajam
ma

Asemak
kaavan muu
utos koskee
e maa- ja metsätalou
m
saluetta (M
M), jalankullulle ja pyöräilylle varatttu katualue
etta (pp) se
ekä yleisten
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lankululle ja polkup
pyöräilylle varattu alu
ueen osa (p
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan muutoksen kohteena on 3633 m2 suuruinen alue, joka on nykyisessä
asemakaavassa pääosin merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
Asemakaavan muutoksella maa- ja metsätalousalue (M) muuttuu yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y) ja kortteli 37 laajenee länteen muodostaen toisen tontin.
Alue on kunnan omistuksessa, pääosin kiinteistö 15:89.
Kunta suunnittelee muistisairaiden palvelutalon rakentamista. Kaavoituksen tavoite on
päivittää asemakaava vastamaan tämän päivän tarpeita mahdollistamalla palvelutalon
rakentaminen kunnan omistamalle maa-alueelle. Samalla tarkistetaan jalankululle ja
pyöräilylle varatun alueen aluevaraus, jotta se vastaisi nykytilannetta.

2

TIIVISTELMÄ
Suunnittelun käynnistäminen pohjautuu kunnanvaltuuston 11.3.2013 hyväksymään
kaavoituskatsaukseen.
Kunnanvaltuusto päätti 27.6.2013 kaavoitustyön käynnistämisestä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
11.10.2013 sekä 3.12.2013.

(OAS)

on

laadittu

1.7.2013

ja

tarkistettu

Kaavaluonnos on laadittu 1.7.2013 ja selostus tarkistettu 11.10.2013
Kuulutus kaavan vireilletulosta 17.7.2013.
Kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen ja
päätti asettaa valmisteluaineisto nähtäville. (KH 30.9.2013 § 289)
Kuulutus OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta 22.10.2013.
Kaavaluonnos nähtävillä 23.10 – 22.11.2013
Lausuntopyyntö viranomaisilta 22.10.2013
Kaavaehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014
Kunnan hyväksymiskäsittely Kh 19.5.2014 § 132, Kv 9.6.2014 § 23

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Selostus

3.7.2014

Keskustan asemakaavan muutos,
M-alue ja kortteli 37

3 (16)

SISÄLLYSLUETTELO
1

PERUS JA TUNNISTETIEDOT .............................................................................................1
1.1

Tunnistetiedot ........................................................................................................1

1.2

Kaava-alueen sijainti ...............................................................................................1

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus ..........................................................................................2

2

TIIVISTELMÄ ..................................................................................................................2

3

LÄHTÖKOHDAT...............................................................................................................4

4

5

6

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista .............................................................................4

3.2

Suunnittelutilanne ..................................................................................................5

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ...........................................................................7
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve ..............................................................................7

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ..............................................7

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö ......................................................................................8

4.4

Asemakaavan tavoitteet ..........................................................................................9

ASEMAKAAVAN KUVAUS ..................................................................................................9
5.1

Kaavan rakenne .....................................................................................................9

5.2

Kaavan vaikutukset .............................................................................................. 10

5.3

Kaavamerkinnät ja –määräykset ............................................................................. 12

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ............................................................................................. 13

Selostuksen liitteet:
1. Asemakaavan seurantalomake
2. Ehdotusvaiheen vastine

FCG SUUNNIITTELU JA TEK
KNIIKKA OY

Selostus
S

3.7.2014

Keskustan
K
asemakaavan mu
uutos,
M-alue
M
ja korttteli 37

3

4 (16))

LÄHTÖ
ÖKOHDAT
T

3.1 Selviitys suunn
nittelualue
een oloista
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1
15:98

Kuva 2.. Suunnittelu
ualue ilmaku
uvassa, suun
nnittelualuee
en rajaus (Il makuva ja kiinteistötiek
dot: paiikkatietoikku
una 3.12.201
13)

FCG SUUNNIITTELU JA TEK
KNIIKKA OY

Selostus
S

3.7.2014

Keskustan
K
asemakaavan mu
uutos,
M-alue
M
ja korttteli 37

5 (16))

3.2 Suun
nnittelutila
anne
Valtakunnallliset alueid
denkäyttö
ötavoitteett
Valtionn
neuvoston päätöksellä
ä 1.3.2009
9 voimaan tuulleet ttarkistetut valtakunnalliset
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velvoitteita. Suunnitte
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yttötakonaisuude
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-

Toim
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skuntarake
enne ja elinympäristön
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Kultttuuri- ja luo
onnonperin
ntö, virkisty
yskäyttö ja luonnonva rat
Toim
mivat yhteysverkostot ja energiah
huolto

Ma
aakuntakaava
nturi-Lapin maakunta
akaavan al ueella. Maakuntakaav
va on
Suunnitttelualue sijjaitsee Tun
saanut lainvoiman
l
16.5.2012
2, jolloin ko
orkein hallinto-oikeus hylkäsi ka
aavaan kohdistuneet vallitukset.
Suunnitttelualue sijjaitsee taajjamatoimintojen aluee
ella (A4 Mu
uonio) ja ke
eskustatoim
mintojen alue
eella (c 115 Muonion k
keskusta).
Keskusttatoimintoje
en alue-me
erkinnällä osoitetaan
o
keskustaha
akuisten pa
alvelu-, hallintoja muide
en toiminto
ojen alueita
a niihin liitty
yvine liikennealueinee
en.
Lisäksi suunnittelu
s
alue sijoitt uu matkailun vetovoim
ma-alueese
een, matka
ailun ja virk
kistyksen kehittämisen kohdealuee
k
8
Levi-Y
Ylläs-Olos-P
Pallas-Hetta
a).
seen (mv 8411

Kuva 3.. Ote Tunturi-Lapin maa kuntakaavas
sta

Yle
eiskaava
a
amuutosalu
ueella ei ole
o voimass
sa oikeusva
aikutteista osayleiska
aavaa,
Koska asemakaav
tulee as
semakaavaa
a muutetta
aessa sovelltuvin osin ottaa huom
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Ase
emakaava
a
Muonion
n kirkonkylän ensimm
mäinen ase
emakaava on
o laadittu 1973. Suunnittelualueella
on voim
massa Kesk
kustan rake
ennuskaava
a ja rakenn
nuskaavan muutos, jo
onka Ympä
äristökeskus on
o vahvista
anut 12.9.1
1986.

Suunnittelu
ualue

Kuv
va 4. Muonio
on kirkonkylä
än asemakaa
avan ajantas
sainen yhdis
stelmä ja suu
unnittelualue
een sijainti
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Kuva 5. Muutettava asemakaav an osa, ote kirkonkylän
n ajantasa-a
asemakaavas
sta ja suun-ueen rajaus
nittelualu

Rakennusjärrjestys
Muonion
n kunnan
15.7.2005.
4

rakennusj
sjärjestys

on

hyväksytty

9.5..2005

ja

tullut

voiimaan

ASEMAKAAVAN
N SUUNNIT
TTELUN VA
AIHEET
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makaavan suunnitte
elun tarve
Kunta suunnittelee
e muistisairraiden palv
velutalon ra
akentamista
a. Kaavoitu
uksen tavoite on
ä asemakaava vastam
maan tämän päivän tarpeita ma
ahdollistamalla palvelu
utalon
päivittää
rakentamista kunn
nan omista malle maa-alueelle. Samalla
S
ta rkistetaan pp- alueva
arauksen.
4.2 Suun
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).
Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja muistutuksensa
kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana.
Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Viranomaisneuvottelut järjestetään tarvittaessa.
Osalliset:
 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat
 kaavan vaikutusalueen asukkaat
 yritykset ja elinkeinonharjoittajat
 Muonion sähköosuuskunta
Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
 Muonion kunta
 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Lapin liitto
 Lapin pelastuslaitos
Vireilletulo
Kuulutus asemakaavan vireilletulosta 17.7.2013.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilmoitetaan Muonion kunnan julkisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla
www.muonio.fi, lain edellyttämät kuulutukset myös Lapin Kansassa.
Asemakaavamuutoksen kaava-asiakirjat liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Muonion kunnan teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla www.muonio.fi.
Kuulutus 22.10.2013 valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettamisesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos on asetettu julkisesti
nähtäville 30 päivää 23.10 – 22.11.2013 ja osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana. Mielipiteitä ei ole esitetty. Lapin liitto on antaneet lausuntonsa (26.11.2013) ja ELY-keskus toteaa (s-posti
18.11.2013), että asemakaavamuutoksen voidaan tulkita olevan vaikutukseltaan vähäinen. Lausunto ja viesti eivät edellytä tarkistuksia kaavaan.
Kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 30 päivää 25.2-26.3.2014 ja osallisilla on
ollut mahdollisuus toimittaa kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta kunnalle nähtävilläolon aikana. Kunnalle ei ole toimitettu yhtään muistutusta. Lausuntoja ovat antaneet
Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus. Lausunnot eivät edellytä kaavan tarkistusta.
Viranomaisyhteistyö
Viranomaisten lausunnot asemakaavaluonnoksesta on pyydetty valmisteluvaiheessa
22.10.2013, sekä ehdotusvaiheessa 18.2.2014.
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4.4 Asem
makaavan tavoitteett
Kunta su
uunnittelee
e muistisairraiden palve
elutalon rak
kentamista .
Kaavoitu
uksen tavoite on päiv
vittää asem
makaava vastamaan tä
ämän päivä
än tarpeita mahdollistam
malla palvelutalon rak
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mistamalle m
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evarauksen,, joka poik
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pyörätie
5

ASEMAKAAVAN
N KUVAUS

van rakenn
ne
5.1 Kaav
Asemak
kaavan muu
utoksella m
maa- ja mettsätalousalu
ue (M) sek
kä jalankulu
ulle ja pyörräilylle
varattu katualue (p
pp) muuttu
uu yleisten rakennuste
en korttelia lueeksi (Y) sekä jalankululylle varattu alueen osaksi (pp). Kortteli 37 laajenee länteen mu
uodosle ja polkupyöräily
sen tontin.
taen tois
Korttelis
ssa 37 rakennusoikeu
us on osoittettu tehok
kkuusluvulla
j sallittu enima e=0,30 ja
mäiskerrrosluku on yksi. Uude
en tontin (2
2) pinta-ala
a on 3314 m2 ja rake
ennusoikeus
s näin
ollen 99
94,2 k-m2. Tämä mah
hdollistaa palvelutalon
p
n rakentam
mista suunn
nitelmien mukaim
sesti. Ja
alankululle ja
j polkupyö
öräilylle varattu aluee
en osa on m
merkitty rakennetun pyöräp
tien mukaisesti.
n
asemakaava
an pohjaka
artta on hyväksytty 1968 ja vanhentunu
v
ut, on
Koska nykyisen
asemakaavan muu
utoksen po
ohjaksi käy
ytetty perus
skartta, joh
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kiinteistötiedot.
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5.2 Kaavan vaikutukset
Arvioidaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen keskeiset vaikutukset.
Ihmisten
elinoloihin
elinympäristöön

ja

Vaikutus rajautuu lähiympäristöön ja naapureina olevien
omakotitalojen asukkaisiin.
Taajaman keskellä oleva niitty muuttuu rakennetuksi alueeksi.
Uudesta palvelurakennuksesta ei ole odotettavissa häiritsevää toimintaa muuten kun rakennusaikana.
Hankkeella on työllistävä vaikutus rakentamisen aikana ja
palvelutalon käytön aikana.

Rakennettuun
ympäristöön ja taajamaan

Ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön
eikä taajamakuvaan. Asemakaavamuutoksen mahdollistaman yksikerroksisen rivitaloluonteisen palvelurakennuksen rakentaminen sopeutuu hyvin ympäröivään yksikerroksisen omakotitalo-ympäristöön.
Korttelin 37 laajennusalueella on sama korttelitehokkuus
ja sama sallittu enimmäiskerrosluku kuin nykyisessä korttelissa 37. Asemakaava toteutuessaan, tulee rakentamistavaltaan yhtenäinen palvelutoimintojen kortteli.
Ei tunneta kulttuuriympäristön suojelu- tai inventointikohteita eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä alueella, joihin vaikutuksia voisi kohdistua.

Muonion kirkonkylän palvelutarjontaan

Palvelutalon tai muun yleisen rakennuksen rakentaminen
alueelle täydentäisi Muonion julkista palvelutarjontaa.

Luontoon ja luonnonympäristöön

Olemassa oleva niitty muuttuu osittain rakennetuksi alueeksi. Ei tunneta suojelua vaativia luontokohteita alueella,
joihin vaikutuksia voisi kohdistua.

Liikenteeseen
kostoon

Alue liittyy olemassa olevaan tie- ja katuverkostoon samoin kuin kevyen liikenteen väyliin eikä edellytä uusien
katujen rakentamista.

ja

tiever-

Ojustien varrelle tuleva uusi rakennus ei merkittävästi vaikuta Oijustien liikennemäärään eikä liikenneturvallisuuteen.
Pyörätie pysyy muuttumattomana.
Yleiskaavallinen selvitys:
yhdyskuntarakenne
ja
kunnallistekniset verkostot

Asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Asemakaavaa muutettaessa tulee
soveltuviin osin ottaa huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 54 §).
Suunnittelualue sijaitsee keskellä Muonion kirkonkylän
taajamaa ja uudet toiminnot on näin ollen tehokkaasti liitettävissä nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon. Alue
liittyy olemassa olevaan tie- ja katuverkostoon samoin
kuin kevyen liikenteen väyliin eikä edellytä uusien katujen
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rakentamista.
Aikaisemmin suunnittelualueen eteläpuolella ilmajohtona
kulkenut sähkölinja on siirretty katualueelle ja toteutettu
maajohtona.
Muonion kirkonkylän ja koko kunnan julkisten palveluiden
saatavuus paranee.
Asemakaavan muutoksen jälkeen on edelleen varattu riittävästi puisto- ja virkistykseen soveltuvia alueita Muonion
asemakaavassa.
Suhde maakuntakaavaan

16.5.2012 lain voimaan saaneessa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen
alueella (A4 Muonio) ja keskustatoimintojen alueella (c
115 Muonion keskusta). Asemakaavamuutoksen toteuttaa
maakunnan suunnittelun sekä Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.

Suhde
valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin

Suunnittelualue sijaitsee keskellä Muonion kirkonkylän
taajamaa ja uudet toiminnot on näin ollen tehokkaasti liitettävissä nykyisiin yhdyskuntateknisiin verkostoihin.
Asemakaavamuutos edistää Muonion taajaman eheytymistä yhden rakennuksen verran.
Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita luonto- tai kulttuuriympäristökohteita, joihin vaikutuksia voisi kohdistua.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hyväksynyt:

Seppo Arvio
Aluepäällikkö, ins. SNIL

Laatinut:
Eva Persson Puurula
Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA
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