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Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta lähiympäristöineen. © Maanmittauslaitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän 
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioin-
nista. 
 
 
2. Suunnittelualue 
 
Asemakaavan laadinnan kohteena on noin 25,4 hehtaarin alue Muonion kunnan 
Kemiläisenvaaran länsirinteellä Särkijärven ja Toras-Siepin välissä. Asemakaavoitettava 
alue koostuu kahdesta yksityisomisteisesta kiinteistöstä. 

Kuva 2. Lähestymiskartta ja suunnittelualueen rajaus (sininen ääriviiva). ©  Maanmittauslaitos. 
 
 
 

3. Suunnittelun lähtökohdat 
 
3.1 Maakuntakaava 
 
Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kaava-alueen ja Pallaksentien pohjoispuolella sijaitsee 
matkailupalvelujen alue (RM). Tunturi-Lapin maakuntakaavan on Lapin Liiton liittovaltuusto 
hyväksynyt 25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010. 
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Kuva 3. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta ja merkintöineen ja määräyksineen. 
 
 

3.2 Yleiskaava 
 
Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi oikeusvaikutteisen 
osayleiskaavan alueella, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2012, joka on mää-
rätty kokonaisuudessaan voimaan 8.8.2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hylättyä 
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kaavaan kohdistuneet valitukset 17.6.2014. Osayleiskaavassa alue on maa- ja metsä-
talousalueeksi (M).  Alueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös 
(sm 19023, Pahtajärvi, historiallinen asuinpaikka: luokka 2) ja arvokas harjualue (ge 14, 
rakka-alue; Kemiläinen. Metsälain (10 §) mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt). Kaava-
alueen luoteisosassa kulkee moottorikelkkareitti ja koiravaljakkoreitin yhteystarve. Itäosassa 
suunnittelualuetta sijaitsee pienikokoinen Pahtajärvi, jonka pinta-alasta noin 1/3-osa 
sijaitsee suunnittelualueella. 

 
Kuva 4. Ote Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi osayleiskaavasta merkintöineen ja määräyksineen. 
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3.3 Asemakaava 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
 
3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten 
toiminnassa. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ovat : 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Tehokas liikennejärjestelmä 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- Uudistumiskykyinen energiahuolto 
Alustavan arvion mukaan tällä asemakaavalla on vaikutuksia valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden osalta alleviivatun teeman osalta. 
 
3.5. Maanomistus 
 
Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa ja koostuu kahdesta kiinteistöstä. Kaava-
alue rajautuu pohjois- ja itäosistaan Metsähallituksen omistamiin maihin ja etelä- sekä 
länsiosistaan yksityisomistuksessa oleviin kiinteistöihin. 
 
Muonion kunta tekee tarpeellisilta osin maanomistajien kanssa maankäyttö‐ ja rakennus-
lain (MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. 

Kuva 5. Kaavoitettavan alueen ja lähiympäristön kiinteistörajat. Kaava-alueen kahden yksityis-
omisteisen kiinteistön välinen raja kulkee Passisen metsätien myötäisesti sen länsipuolella. © 
Maanmittauslaitos. 
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3.6. Pohjakartta 
 
Alueelta ei ole ollut olemassa numeerista pohjakarttaa. Kaavatyön pohjana käytettävä 
numeerinen pohjakartta valmistuu kesäkuussa 2018. 
 
 
4. Suunnittelun tavoitteet 
 
Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa loma-asunto-
rakentamiseen soveltuvia tontteja väljästi Passisen metsätien varteen maisema- ja luonto-
arvot huomioiden. 
 
 
5. Selvitettävät asiat 
 
Kaavaa laadittaessa tehdään tarpeelliset MRL 54 §:n mukaiset selvitykset. Koska asema-
kaavoitettavan alueen tavoiteltu maankäyttö poikkeaa osayleiskaavan maankäytöstä, tulee 
asemakaavaselostuksessa huomioida yleiskaavan sisältövaatimukset ja arvioida sekä 
perustella poikkeamisen vaikutukset. 
 
 

6. Laadittavat vaihtoehdot 
 
Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarpeelliset vaihtoehtoiset maankäytön mallit ja suori-
tetaan niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviointi. 
 
 
7. Arvioitavat vaikutukset 
 
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia 
seuraavanlaisia vaikutuksia (MRL 9§). 

✓ Ympäristövaikutukset (vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen sekä 
pinta- ja pohjavesiin) 

✓ Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kaukomaisemaan 
✓ Liikenteelliset vaikutukset 

 
 
 
8. Osalliset 
 
Selvityksen perusteella osallisia ovat: 
 

Maanomistajat ja asukkaat: 
✓ Metsähallitus 
✓ Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset) 
 

Yhdyskuntatekniikka 
✓ Muonion sähköosuuskunta 
✓ Muonion kunnan vesihuoltolaitos 
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Kunnan hallintokunnat: 
✓ tekninen lautakunta 
✓ elinkeinolautakunta 
 

Viranomaiset: 
✓ Metsähallitus 
✓ Metsähallitus, luontopalvelut 
✓ Lapin ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat 
✓ Lapin ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri 
✓ Lapin Liitto 
✓ Lapin Liitto / Lapin pelastuslaitos 
✓ Alueellinen vastuumuseo (Tornionlaakson museo) 
✓ Lapin luonnonsuojelupiiri 
✓ Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 
✓ Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto 

 
Yhteisöt ja muut osalliset 

✓ Muonion paliskunta 
 
9. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 

✓ Kaavan vireille tulosta ilmoitus kunnan ilmoitustaululla ja sanomalehdessä sekä 
kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. 
Varataan mahdollisuus tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka 
asetetaan nähtäville Muonion kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle 
osoitteeseen www.muonio.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus 
lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

✓ Maankäyttö- ja rakennuslain (66 §) mukainen neuvottelu ympäristökeskuksen ja 
muiden viranomaisten kanssa tarvittaessa. 

✓ Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (30 §) mukainen kuuleminen: Kaavan val-
misteluaineisto asetetaan nähtäville Muonion kunnan tekniselle osastolle sekä 
Internet-sivulle osoitteeseen www.muonio.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on 
mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kuulemisesta tiedotet-
aan kunnan ilmoitustaululla, sanomalehdessä sekä kirjeitse kaavoitettavan 
alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. Viranomaisilta pyydetään 
lausunto. 

✓ Kunnanhallituksen käsittely 
✓ Maankäyttö- ja rakennuslain (65 §) mukaisesti kaavaehdotus asetetaan julkisesti 

nähtäville Muonion kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle 
osoitteeseen www.muonio.fi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan ilmoitus-
taululla, sanomalehdessä sekä kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajille. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on 
mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Viranomaisilta pyydetään 
lausunto. 

✓ Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (26 §) mukainen viranomaisneuvottelu 
(tarvittaessa). 

✓ Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

http://www.kittila.fi/
http://www.kittila.fi/
http://www.kittila.fi/


 

 

8 

10. Alustava aikataulu 
  

OAS:n laadinta   6/2018 
Vireilletulo (MRL 63 §)   6/2018 
Valmisteluvaiheen nähtävilläpito (MRL 30 §)   1-2/2021 
Kaavaehdotuksen nähtävilläpito (MRL 65 §)   8-9/2021 
Viranomaisneuvottelu / kaavaneuvottelu tarvittaessa  9-10/2021 
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely   10/2021 
 
 

12. Kaavoitusprosessin kulku 
 
Kuulutukset kunnan ilmoituslehdessä: 
 

✓ 8.11.2018 kuulutus asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtävilläpidosta. 
 

✓ 21.1.2021 kuulutus asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta ja 
valmisteluaineiston nähtävilläpidosta 
 

✓ __.__.2021 kuulutus asemakaavamuutosehdotuksen julkisesta nähtävilläpidosta 
 
 
13. Yhteystiedot 
 
Kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaa Muonion kunnassa kunnanhallitus. Muonion 
kunnan puolesta yhteyshenkilöinä  asemakaavaprosessin osalta ovat 

✓ tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto (puh. 0400 398062) 
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi, Puthaanrannantie 15b, 99300 MUONIO 

✓ kunnansihteeri Katri Rantakokko (puh. 0400 686 211) 
katri.rantakokko@muonio.fi, Puthaanrannantie 15, 99300 MUONIO 

Konsulttina ja kaavan laatijana toimii 
✓ arkkitehti Jarmo Lokio (puh. 044 700 2155)   

jarmo.lokio@lokio.fi, Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy, Kauppakatu 15, 95400 Tornio 
  
 
 
 
Torniossa 9.8.2021 
 

 

 
Jarmo Lokio 
arkkitehti, YKS 122 
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