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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 

 
 Kaavan nimi: 

Muonion kunta 
 Karsikkoniemen ranta-asemakaava 
 

Kaavan laatija: 
       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

Kaavan laatija Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282                                 
tapani.honkanen@seitap.inet.fi  , 0400-391468 

 
Yhteystiedot Muonion kunnassa: 
Muonion kunta 
Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi 
p. 0400-398 062 
 
Kaavoituksen vaiheet: 
Muonion kunnanhallitus  30.3.2020 § 70 
Kaavoituksen vireilletulo  30.4.2020 
Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.10. – 27.11.2020 
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1.2 Kaavoitettava alue 

 
Kaavoitettavan alueen sijainti ilmenee kansilehdeltä.    

 

 
 

                                     
Kaavoitettava alue käsittää 14,4 ha tilan 498-401-116-4 aluetta. Kaavoitettava alue 
rasteroitu yllä olevaan karttaan ruuturasterilla. 
 
Maanomistajan esityksestä Muonion kunnanhallitus hyväksyi 30.3.2020 § 70 alueelle 
laadittavaksi ranta-asemakaavan. Maanomistajan tavoitteena on osoittaa ranta-
asemakaavalla alueelle tavanomaista omarantaista loma-asutusta ja asuinpientalojen 
rakennuspaikkoja. 
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2.  TIIVISTELMÄ 

 2.2 Asemakaavaluonnos  

Asemakaavaluonnoksessa esitetään Karsikkoniemen ranta-asemakaavalla muodos-
tettavaksi kaksi omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa ja viisi asuinpientalon 
rakennuspaikkaa tien varteen. 

  
 
 
 
2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen  

 
Ranta-asemakaavan toteuttaminen on kokonaan maanomistajan asia. Kunnalla ei ai-
heudu mitään velvoitteita ranta-asemakaavan toteuttamiseen. 
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3.  LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1 Luonnonympäristö 

 
Luontoselvitys Kangas Oy/ Pia Kangas on tehnyt maastotyöt kaavoitettavan alueen 
luontokartoituksesta elokuussa 2020. Lopullinen raportti luontokartoituksesta valmis-
tuu ennen kaavaehdotuksen viimeistelyä.  
Alla alustava kartta luontoselvityksen tuloksista. 
 

   
 Tornionjoen- Muonionjoen  Natura 2000-alue (FI 130 1912) ja sen luontoarvot: 
 

Tornionjoen- Muonionjoen Natura-alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon luonto-
direktiivin (SCI) mukaisena kohteena. Natura-alueen suojeltava luontotyyppi on Fen-
noskandian luonnontilaiset jokireitit (100 %) ja suojeltava luontodirektiivin liitteen II laji 
on saukko.  
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit- luontotyyppiin luetaan luonnontilaiset tai lähes 
luonnontilaiset jokireitit niiden osat boreaalisella ja hemiboreaalisella vyöhykkeellä. 
Luontotyypillä vesi on niukkaravinteista, veden pinnan vuodenaikainen korkeusvaihtelu 
on suurta ja talvella vedenpinta jäätyy.  

 
Veden laadun suhteen Könkämäeno ja Muonionjoen yläosa ovat luonnontilaisia, hy-
vin vähän kuormitettuja vesistöjä. Könkämäeno on hyvin kirkasvetinen ja karu vesis-
tö, joka kuuluu vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan luokkaan I eli 
erinomainen. Humuspitoisten sivuvesien vaikutuksesta veden väri kohoaa jo Muo-
nionjoen yläosalla, mistä johtuen Muonionjoki ja Tornionjoki kuuluvat Muonion ala-
puolelta lähtien laatuluokkaan II eli hyvä. Veden ravinnepitoisuudet kohoavat joen lat-
vaosilta alajuoksulle tultaessa, mutta suurimmaksi osaksi jokea voidaan pitää karuna 
vesistönä. Ainoastaan joen alaosaa voidaan pitää lievästi rehevänä. Ihmistoiminnasta 
aiheutuva kuormitus painottuu joen alaosalle, missä suurimmat kuormittajat ovat 
maa- ja metsätalous sekä taajamien ja haja-asutuksen jätevedet. 
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3.2  Rakennettu ympäristö. 

 
Ranta-asemakaavoitettavalla alueella ei ole rakennuksia. Kaavoitettavan alueen poh-
joispuolella on nykyaikaisia loma-asuntoja. Kaavoitettavan alueen eteläpuolella n. 
100 m kaavoitettavan alueen rajasta on kaavoittavan tilan jälleenrakennusajan tyypil-
linen pihapiiri asuin ja varastorakennuksineen. 
 

 
 

 
 
 

3.3 Suunnittelutilanne 
 
   3.3.1  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvosto hyväksyi nykyiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 päivänä 
joulukuuta 2017. Ne tulevat voimaan 1.4.2018.                                     

Tässä ranta-asemakaavoituksessa koskevat tavoitteet: 
3.1 Toimivat yhteiskunnat ja kestävä liikkuminen;  
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehi-
tyksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  

 3.3 Terveellinen ja turvallinen ympäristö; 
 Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin.  
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3.3.2 Maakuntakaava 
Karsikkoniemen ranta-asemakaavoitettava alue sijoittuu maakuntakaavan Maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle M 4529. 
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 3.3.3 Yleiskaava 
 Ranta-asemakaavoitettava alue ei kuulu minkään yleiskaavan alueeseen. 

 
 3.3.4 Ranta-asemakaava  

Alueelle tai sen läheisyyteen ei ole laadittu ranta-asemakaavaa. 
 

4. RANTA-ASEMAKAAVA 
 

4.1 Ranta-asemakaavan tavoite ja valmistelu 
 

Maanomistajan esityksestä Muonion kunnanhallitus hyväksyi 30.3.2020 § 70 alueelle 
laadittavaksi ranta-asemakaavan. Maanomistajan tavoitteena on osoittaa ranta-
asemakaavalla alueelle tavanomaista omarantaista loma-asutusta ja asuinpientalojen 
rakennuspaikkoja. 

 
4.2 Ranta-asemakaavaluonnoksen kuvaus 

 
4.2.1 Yleiskuvaus 
Ranta-asemakaavalla muodostuu yksityistien rantapuolelle kaksi tavanomaista oma-
rantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) ja tien varteen, sen rantapuolelle, kaksi 
asuinpientalon rakennuspaikkaa (AP). Rannan puolella rakentamiselta vapaaksi jäävä 
alue osoitetaan kaava-alueen yhteiskäyttöiseksi virkistysalueeksi (VR). 
 
Yksityisteine taakse muodostuu kolme pinta-alaltaan suurta ( n 1 ha) asuinpientalon 
rakennuspaikkaa. Tien takana rakentamiselta vapaaksi jäävä alue osoitetaan kaavas-
sa tilan maa- ja metsätalousalueeksi (M). 

 
4.2.2  Aluevaraukset 
Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on 14 ha. Loma-asuntojen korttelialueiksi osoite-
taan 1,24 ha, mikä on 9 % kaava-alueen pinta-alasta. Loma-asuin rakennuspaikkojen 
rakennusoikeus on 120 k-m2 / rakennuspaikka.  
Asuinpientalojen korttelialueiksi osoitetaan 3,56 ha, 25 % kaava-alueen pinta-alasta. 
Asuinpientalojen rakennuspaikkoja osoitetaan viisi, kullekin rakennuspaikalle raken-
nusoikeutta 200 k-m2.   

 
Retkeily- ja ulkoilualueita (VR) on 3,85 ha, 27 % kaava-alueen pinta-alasta. retkeily- ja 
ulkoilualueelle osoitetaan tien takana, kaava-alueen ulkopuolella, olevan tilan asuinra-
kennuksen tarpeisiin rantasaunan rakennusala, 40 k-m2.  
Maa- ja metsätalousaluetta on 4,28 ha, 30 % kaava-alueen pinta-alasta.  

 
Kaava-alueen runkotie on yksityistie, jota kaavan alueella on 720 m, tiealueeksi muo-
dostuu 1,47 ha, 9 % kaava-alueen pinta-alasta. 
 
Tila Kumpurinne 498-401-116-4 on 24.10.1990 rekisteröity emätila. Samaa emätilaa 
ovat kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevat kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa. 
Rantaviiva emätilalla on ollut 630 m, sille on aikaisemmin muodostettu kolme omaran-
taista rakennuspaikkaa. Tällä ranta-asemakaavalla muodostuu kaksi lisää, yhteensä 
siten 5 / 0,62 km rantaviivaa, rantaviivamitoitus 8 / km.  Tämän ranta-asemakaavan 
420 m rantaviivasta rakentamiselta vapaaksi jää 310 m rantaviivaa.  
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Karsikkoniemen ranta-asemakaavan luonnos 18.9.2020 
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Ranta-asemakaavaluonnoksen merkintöjen selitykset ja ranta-
asemakaavamääräykset 
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5. RANTA-ASEMAKAAVAN ARVIOIONTI 

 

5.1 Vaikutukset luontoon 

Luontoselvitys Kangas Oy/ Pia Kangas on tehnyt maastotyöt kaavoitettavan alueen 
luontokartoituksesta elokuussa 2020. Alustavassa lausunnossaan hän on rajannut ha-
vaitsemansa Lapinleinikkiesiintymän, joka on hänen alustavan lausunnon mukaan ai-
noa kaavoituksessa huomioon otettava kohde kaavoitettavalla alueella. Esiintymä on 
otettu huomioon tässä kaavaluonnoksessa. Lopullisen luontokartoitusraportin valmis-
tuttua kaavaehdotusvaiheessa kaavaselostukseen laajennetaan siihen perusteun tätä 
luontoarvioita. 
 

5.2 Vaikutukset maisemaan, muinaisjäännöksiin ja rakennettuun ympäristöön 

Ranta-asemakaavoitettavalla alueella ei ole tiedossaolevia kiinteitä muinaisjäännöksiä 
eikä huomioon otettavaa rakennettua ympäristöä. 

 
5.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset Natura-alueisiin: 

 
Tornionjoen - Muonionjoen (FI 130 1912) Natura-alue  
Keskeinen vaikutus muodostuu lisääntyvästä pistekuormituksesta, josta ei muodostu 
merkittävää haittaa suojeltavalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –
luontotyypille. Kun hulevedet huomioidaan asemakaavan toteutuksen yhteydessä, vai-
kutukset pintavesien virtaukseen ja laatutekijöihin ovat vähäiset. Tällöin kalkkipitoisen 
kiviaineksen mahdollinen erodoituminen on niukkaa tai olematonta.                                                  
Saukon elintila tai elinmahdollisuudet eivät heikkene.  

Suunnitelman toteuttaminen ei uhkaa Natura-alueen eheyttä. Sen ekologinen rakenne 
ja toiminta, suojeltavat luontotyypit ja lajien kannat säilyvät elinkelpoisena ja elinvoi-
maisena.   

Natura-arvioinnin tarveharkinta: 
Ranta-asemakaavassa määrätään jätevesien käsittelystä niin, että kaavasta ei aiheu-
du pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa. 
Asemakaavan toteuttaminen ei heikennä Tornionjoen- Muonionjoen Natura-alueen luon-
totyyppien luonnontilaa, eikä olennaisesti vähennä luontotyypin levinneisyysaluetta eikä 
luontodirektiivin liitteen II lajien tärkeitä elinympäristöjä. Kaavasta ei myöskään seuraa 
merkittävää häiriötä luontodirektiivin liitteen II lajille. 
 
Edellä esitetyn perusteella todetaan, että asemakaavan muutos ei aiheuta luonnonsuo-
jelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää heikentymistä niille luonnonarvoil-
le, jotka on sisällytetty Suomen ehdotukseen Natura 2000- suojeluverkostoksi eikä luon-
nonsuojelulain (65 ja 66 §) mukaista Natura- arviointia ole tarpeen suorittaa. 
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5.4 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistäminen ja yleiskaavan ja asema-
kaavan sisältövaatimukset  

Tässä ranta-asemakaavoituksessa koskevat tavoitteet: 
 

Toimivat yhteiskunnat ja kestävä liikkuminen;  
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityk-
sen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle tavoitetta edistetään 
osoittamalla kysyttyjä asuinrakennusten rakennuspaikkoja kuntataajaman läheisyy-
dessä mutta keskustan ulkopuolelle viihtyisään luonnonympäristöön. Näin tarjotaan 
mahdollisuus monipuoliseen asuntotuotantoon ja tehdään mahdolliseksi asettuminen 
Muonionn esim. etätyöntekijänä. 
  

Terveellinen ja turvallinen ympäristö; 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin tavoitetta edistetään rajaamalla rakennusoikeudet niin, että ra-
kentaminen sijoittuu riittävän korkealle tulva huomioon ottaen..  

 
Kun ranta-asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, on kaavan valmistelussa otettu huomioon MRL:n yleiskaavalle asetta-
mat sisältövaatimukset: 
- kaava-alue sijoittuu olemassa olevan yksityistien yhteyteen 
- ranta-asemakaava on mitoitettu kaava-alueella oleva rantaviiva huomioon ottaen 

niin, että naapuritilojen mahdollisuutta rantarakentamiseen ei heikennetä eikä 
Muonionjoen tai sen rantojen virkistyskäyttö vaarannu. Yli puolet rantaviivasta jää 
kokonaan rakentamiselta vapaaksi ja kaavalla turvataan yhtenäinen rannan suun-
tainen kulkumahdollisuus  

- ranta-asemakaavamääräyksellä määrätään jätevesien käsittely niin, että kaavasta 
ei aiheudu pohja- tai pintavesien pilaantumisen varaa 

- kaava ei vaaranna merkittäviä luonnonarvoja  
- rakentamiseen osoitetut korttelialueet sijoittuvat niin, että kaavalla ei heikennetä 

maisema-arvoja  
 

Ranta-asemakaavaluonnosta valmisteltaessa on otettu huomioon asemakaavalle 
asetetut sisältövaatimukset: 
- rakennuspaikat on sijoitettu niin, että muodostuu viihtyisää loma-asuinympäristöä 
- ranta-asemakaavaa valmisteltaessa tehdyssä luontoselvityksessä alueella ei ole 

todettu olevan erityisen tärkeitä luontoarvoja 
- kaavaehdotusta valmisteltaessa on otettu huomioon myös valtakunnalliset aluei-

denkäyttötavoitteet ja yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset 
- Natura-arvioinnin tarveharkinnan lopputulos on, että Natura-arviointi ei ole tar-

peen 
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6. KAAVAN TOTEUTUMINEN 
 

Ranta-asemakaava tulee voimaan, kun sen hyväksymispäätöksen lainvoimaisuus on 
kuulutettu. 

 
Ranta-asemakaavan toteuttaminen on maanomistajien vastuulla. Ranta-
asemakaavan toteutuminen ajoittunee useiden vuosien jopa vuosikymmenen ajalle. 
Muonion kunnalle kaavan toteuttamisesta ei aiheudu mitään velvotteita. 

 
 

     7.  KAAVOITUKSEN VAIHEET JA OSLLISTUMINEN  

Kaavoituksen vireilletulo on kuulutettu 30.4.2020 

Karsikkoniemen ranta-asemakaavasta on valmisteltu ranta-asemakaavaluonnos. 
Kaavaluonnos tulee nyt MRL 62 ja MRA 30 §: mukaisesti osallisten mielipiteiden kuu-
lemista varten nähtäville 29.10. – 27.11. 2020.  

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti osallisia kaavoitukseen ovat alu-
een maanomistajat ja he, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. Tämän ranta-asemakaavoituksen osallisia ovat: 

Muonion kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Tornionlaakson museo, Lapin pelas-
tuslaitos, Muonion paliskunta ja Muonion Sähköosuuskunta.   
alueen maanomistaja ja rajanaapurit sekä Karsikkoniemen yksityistien osakkaat. 
 
Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. 
Kirjalliset tulee jättää viimeistään 27.11.2020 kunnanhallitukselle osoitettuna osoit-
teella:  Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio. 
 

Ranta-asemakaavan muutoksesta tiedotetaan Muonion kunnan tiedotusmenettelyn 
mukaisesti. 

Kaavaluonnokseen voi tutustua Muonion kunnantalossa ja kunnan www sivulla 
www.muonio.fi.  

 

 
Rovaniemi, 21.09. 2020 

 
 
     

Tapani Honkanen, 
maanmitt.tekn. YKS-282 

 
Seitap Oy 
Ainonkatu 1 
96200 Rovaniemi 

 
 


