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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 (OAS) on laadittu 1.7.2013 ja tarkistettu 
11.10.2013 sekä 3.12.2013. 

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 
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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. Viran-
omaisneuvottelut 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 il-
moitetaan Muonion kunnan julkisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla 
www.muonio.fi, lain edellyttämät kuulutukset myös Lapin Kansassa. 

Asemakaavamuutoksen kaava-asiakirjat liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Muo-
nion 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 mie-
lipiteensä kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana. Mielipiteitä ei ole esitetty. La-
pin liitto on antaneet lausuntonsa (26.11.2013) ja ELY-keskus toteaa (s-posti 
18.11.2013), että asemakaavamuutoksen voidaan tulkita olevan vaikutukseltaan vä-
häinen. 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 nähtävil-
läolon 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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5.2 Kaavan vaikutukset 

Arvioidaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen keskeiset vaikutukset.  

Ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön 

Vaikutus rajautuu lähiympäristöön ja naapureina olevien 
omakotitalojen asukkaisiin.  

Taajaman keskellä oleva niitty muuttuu rakennetuksi alu-
eeksi.  

Uudesta palvelurakennuksesta ei ole odotettavissa häirit-
sevää toimintaa muuten kun rakennusaikana.  

Hankkeella on työllistävä vaikutus rakentamisen aikana ja 
palvelutalon käytön aikana. 

Rakennettuun ympäris-
töön ja taajamaan  

Ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön 
eikä taajamakuvaan. Asemakaavamuutoksen mahdollis-
taman yksikerroksisen rivitaloluonteisen palvelurakennuk-
sen rakentaminen sopeutuu hyvin ympäröivään yksiker-
roksisen omakotitalo-ympäristöön.  

Korttelin 37 laajennusalueella on sama korttelitehokkuus 
ja sama sallittu enimmäiskerrosluku kuin nykyisessä kort-
telissa 37. Asemakaava toteutuessaan, tulee rakentamis-
tavaltaan yhtenäinen palvelutoimintojen kortteli. 

Ei tunneta kulttuuriympäristön suojelu- tai inventointikoh-
teita eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä alueella, joihin vaiku-
tuksia voisi kohdistua. 

Muonion kirkonkylän pal-
velutarjontaan 

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

Luontoon ja luonnonym-
päristöön 

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

Liikenteeseen ja tiever-
kostoon 

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

Ojustien varrelle tuleva uusi rakennus ei merkittävästi vai-
kuta Oijustien liikennemäärään eikä liikenneturvallisuu-
teen.  

Pyörätie pysyy muuttumattomana.  

Yleiskaavallinen selvitys: 
yhdyskuntarakenne ja 
kunnallistekniset verkos-
tot 

Asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikut-
teista osayleiskaavaa. Asemakaavaa muutettaessa tulee 
soveltuviin osin ottaa huomioon mitä yleiskaavan sisältö-
vaatimuksista säädetään (MRL 54 §). 

Suunnittelualue sijaitsee keskellä Muonion kirkonkylän 
taajamaa ja uudet toiminnot on näin ollen tehokkaasti lii-
tettävissä 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 riit-
tävästi puisto- ja virkistykseen soveltuvia alueita Muonion 
asemakaavassa. 

Suhde maakuntakaavaan 16.5.2012 lain voimaan saaneessa Tunturi-Lapin maakun-
takaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen 
alueella (A4 Muonio) ja keskustatoimintojen alueella (c 
115 Muonion keskusta). Asemakaavamuutoksen toteuttaa 
maakunnan suunnittelun sekä Tunturi-Lapin maakunta-
kaavan tavoitteita.  

Suhde valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin 

Suunnittelualue sijaitsee keskellä Muonion kirkonkylän 
taajamaa ja uudet toiminnot on näin ollen tehokkaasti lii-
tettävissä nykyisiin yhdyskuntateknisiin verkostoihin.  

Asemakaavamuutos edistää Muonion taajaman eheytymis-
tä yhden rakennuksen verran.  

Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita luonto- tai kult-
tuuriympäristökohteita, joihin vaikutuksia voisi kohdistua. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana teki-
jänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. 
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