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Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 117 ja 118, Pirkantie
1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden suunnitelma
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioimisesta.
Osallisilla on MRL:n 64 § 2 mom:n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista
julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY-keskukselle neuvottelun käymistä tämän
OAS:n riittävyydestä.

2

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet
Asemakaavan muutoksen kohteena on Pirkantielle ja Puthaanrannantielle rajautuvan
korttelin 118 tontit 1-4 ja korttelin 117 tontit 2-4.
Kunnan tavoite on pitää asemakaava ajan tasalla sitä mukaan kuin kehitys tai
maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Kunnan tulee seurata asemakaavan
ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen
uudistamiseksi (voimassa yli 13 vuotta). (MRL 51 § ja 60 §)
Keskustan asemakaava päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita.
Kunta
omistaa
osan
suunnittelualueesta.
Kunta
maankäyttösopimuksia muiden maanomistajien kanssa.

3

solmii

tarvittaessa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Muonion kuntakeskuksessa. Suunnittelualuetta rajaa
Puthaanrannantie (yhdystie 19884) ja Pirkantie. Pohjoisessa aluetta rajaa Viktorintien
varren asuinalue.
Korttelissa 117 sijaitsee kunnantalo, seurakuntatalo ja rivitalo. Korttelissa 118 sijaitsee,
nuorisotalo ja omakotitalo sekä palvelukeskustiloina oleva entinen rukoushuone ja
asuinkäytössä oleva entinen eläinlääkärin virkatalo.
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Suunnitttelualueelle
e on asema
akaavassa merkitty
m
as
suinpientalo
ojen korttellialue (AP),
rivitaloje
en ja muide
en kytketty
yjen asuinra
akennusten
n korttelialu
ue (AR), as
suin-, liike ja
j
toimisto
orakennuste
en korttelia
alue (AL), yleisten
y
rakennusten k
korttelialue (Y), hallintto- ja
virastora
akennusten
n korttelialu
ue (YH), kirrkkojen ja muiden
m
seu
urakunnallis
sten
rakennu
usten kortte
elialue (YK)), julkisten lähipalvelurakennuste
en korttelia
alue (YL) ja
puistoaluetta (VP) sekä katua
aluetta. Rak
kennusoikeus on merk
kitty tehokk
kuuslukuna
a eli
t
pinta
a-alaan (e=
=0,30).
kerrosallan suhde tontin

Kuva 3. Suunnittelualueen rajau
us, muutetta
ava asemaka
aava
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4

Suunnittelu
S
un lähtöko
ohdat

4.1 Valtakunn
nalliset alu
ueidenkäy
yttötavoittteet (VAT)
)
Valltionneuvos
ston päätö
öksellä 1.3 .2009 voim
maan tuulleet tarkisttetut valtakunnallisett
alu
ueidenkäytttötavoitteett on otetta va huomio
oon ja niide
en toteutta
amista on edistettävä
e
ä
kaikessa kaav
voituksessa
a. Yleistavo
oitteet ovat periaattee
ellisia linjau
uksia. Erityiistavoitteett
at suunnitttelua kos
skevia vel voitteita. Valtakunnalliset alu
ueidenkäytttötavoitteett
ova
välittyvät kaa
avoitukseen
n maakunta
akaavan ja osayleiskaa
avan kautta
a.
uetta koske
evat alueide
Suunnittelualu
enkäyttötavoitekokonaisuudet ov
vat:
e
- Toimiva aluerakenne
arakenne ja
a elinympäristön laatu
u
- Eheytyvä yhdyskunta
nperintö, virrkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Kulttuuri- ja luonnon
y
ostot ja ene
ergiahuolto
o
- Toimivat yhteysverko
4.2 Maakunta
akaava
Suunnittelualu
ueella on laadittu
l
Tu
unturi-Lapin
n maakunta
akaava. Tu
unturi-Lapin
n maakun-kaava-aluee
eseen (seu
utukuntaan
n) kuuluva
at Enontek
kiö, Kittilä,, Kolari ja Muonio.
tak
Ym
mpäristömin
nisteriö va
ahvisti 23 .6.2010 Tunturi-Lap
T
pin maaku
untakaavan
n. Korkein
n
halllinto-oikeus hylkäsi 16.5.2012 T
Tunturi-Lap
pin maakuntakaavasta
a tehdyt vallitukset.
Suunnittelualu
ue sijaitsee
e maakunt akaavassa merkityllä keskustattoimintojen (C115) ja
a
ajama-toimintojen alueella (A 4). Muon
nion kirkon
nkylä kuul uu maaku
untakaavan
n
taa
ma
atkailun vettovoima-alueelle, mattkailun ja virkistyksen kehittäm
misalueelle (mv 8411,,
vih
hreä viiva). Valtatie 21/E8 on merkitty ”Revontultentieksi” ja Puthaanrannantie
e
(yh
hdystie 198
884) on merkitty
m
uu
udeksi yhdystieksi (p
pun. viiva).. Muonion kirkko on
n
me
erkitty suo
ojelukohtee
eksi, valta
akunnallisesti merkitttäväksi k
kulttuurihisttorialliseksii
ym
mpäristöksi (SR 3073
3, sin.neliö
ö). Tulee huomioida
a koko ma
aakuntakaa
ava-aluetta
a
kos
skevat yleis
set määräy
ykset.

Suun
nnittelualue

Ku
uva 4. Ote Tunturi-Lap
T
pin maakun
ntakaavasta
a (Lähde: Lapin
L
liitto) .
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Maakun
ntakaavas
ssa esitety
yt merkinn
nät kaava-alueelle:

Merkintä
ä: c 115, Alueen
A
nim
mi: MUONIO
ON KESKUS
STA
Sijainti ja kuvau
us: Alue sijjaitsee Muo
onion kuntakeskuksen
n ydinaluee
ella valtatie
en 21
nnanvirasto
olle.
risteysalueelta kun
A
jolle p
pääosa taajaman palve
eluista sijoiittuu.
Varausperuste: Alue,
ämisperiaa
ate:
Palv
veluiden
lisärakenttaminen
kesk
kustan
suunnataan
Kehittä
tiivistäm
miseen. Alueelle voida an sijoittaa
a vähittäisk
kaupan suu
uryksiköitä (1 – 2 yksikköä,
enintään
n 2000 – 10 000 k-m2 ).

Merkintä
ä: A 4, Alu
ueen nimi: MUONIO
Sijainti ja kuvau
us: Taajam
ma-alue sijjoittuu nau
uhamaisestti pääosin valtatien 21 ja
njoen välise
elle alueelle
e. Alue on lähes kokon
naan asema
akaava-aluetta.
Muonion
Varausperuste: Kunnan
K
kesskustaajama
ämisperiaa
ate:
Lisä rakentamin
nen
sijoittetaan
m
mahdollisuuksien
ukaan
Kehittä
mu
nykyisellle asemakaava-aluee
elle tai sen välittömää
än yhteytee
dutaan taajjaman
en. Varaud
laajenem
miseen.

Merkintä
ä: mv 8411, Alueen nimi: LEVI-YLLÄS-OL
LOS-PALLA
AS-HETTA
Sijainti ja kuvau
us: Vyöhyk
ke käsittää Levin, Ylläksen ja O
Oloksen ma
atkailukesk
kukset
ältäen Ylläss-Pallas kan
nsallispuiston virkisty
ysvyöhykkeitä, Pallaks
sen ja
lähialueineen, sisä
alveluiden a
alueet sekä Enontekiön, Kittilän jja Muonion kuntakesk
kukset
Lainion matkailupa
nkään ja Ku
urtakon kylä
ät.
ja Raatttaman, Kön
Varausperuste: Kansainvälis
K
sesti merkiittävä matk
kailualue.
ämisperiaa
ate: Kehittetään kokonaisuude
en matkaiilullista ve
etovoimaisuutta.
Kehittä
Erityises
sti kehitetä
ään matkai lukeskusten ja alueella toimivie
en matkailu
upalveluyrittysten
yhteisty
yötä.
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4.3 Yleiskaava
ska asema
akaavamuutosalueella ei ole voiimassa oik
keusvaikutte
teista osaylleiskaavaa,,
Kos
tule
ee asemak
kaavaa mu
uutettaessa
a soveltuvin
n osin otta
aa huomio
oon mitä yleiskaavan
y
n
sisä
ältövaatimu
uksista säädetään (MR
RL 54 §).
ava
4.4 Asemakaa
Suunnittelualu
ueella on voimassa
a Alamuon
nion raken
nnuskaava ja raken
nnuskaavan
n
uutos (kortttelit: 39, 102-118,
1
1
120-124, 127,
1
308-312, 314-31
16, 328, 330), jonka
a
mu
Lap
pin ympäris
stökeskus on
o vahvista
anut 1.6.1995.
4.5 Rakennus
sjärjestys
Mu
uonion kun
nnan
15..7.2005.

rake
ennusjärjesstys

on

hyväksytty
h

9.5.2005

ja

tullutt

voimaan
n

4.6 Pohjakarttta
Kes
skustan ase
emakaava--alueelle laa
aditaan uus
si pohjakartta. Asema
akaavamuuttoksen
luo
onnoksen po
ohjaksi käy
ytetään alu ksi ajantasaiset kiinte
eistörajat ja
a maastotie
etokanta.
5

Osalliset
O
ja
a tiedotus
Osa
allisella tarrkoitetaan alueen
a
maa
anomistajia
a ja niitä, jo
oiden asum
miseen, työn
ntekoon taii
mu
uihin oloihin
n kaavaa sa
aattaa huo mattavasti vaikuttaa, sekä viran
nomaisia ja
a yhteisöjä,,
joid
den toimialaa suunnitttelussa kässitellään. (M
MRL 62 §)
Yks
sityiset ja yhteisöt
y





Kaava--alueen ja sen lähiym päristön as
sukkaat
Alueen
n ja sen lähialueen ma
aanomistaja
at
Muonio
on Yrittäjätt ry
Muonio
on Sähköos
suuskunta

Viranomaiset





Kunnan hallintoku
unnat
E
s
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
l
Lapin pelastuslait
p
tos

emakaavan
n muutoksen vireillettulosta ja suunnittelun eri vaiiheiden ete
enemisestä
ä
Ase
ilm
moitetaan kuulutuksel
k
la. Kuulutu
ukset ovatt nähtävillä
ä kunnan jjulkisten kuulutusten
k
n
ilm
moitustaululla ja Intern
net-sivuilla www.muo
onio.fi, lain edellyttäm
mät kuulutu
ukset myös
s
Lap
pin Kansass
sa.
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Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ja –ehdotus
selostuksineen ja liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä
osastossa, OAS myös hallinto-osastossa sekä kunnan Internet-sivuilla www.muonio.fi.
6

Arvioitavat vaikutukset
Arvioinnit
perustuvat
nykytilanteesta
tehtyihin
havaintoihin,
karttaja
ilmakuvatulkintoihin, julkisiin tietokantoihin, selvityksiin ja osallisilta saatuun
palautteeseen.
Arvioidaan asemakaavan totuttamisen vaikutuksia seuraavasti:
Ympäristövaikutukset
luontoon ja
luonnonympäristöön

Arvioidaan vaikutuksia olemassa olevaan kasvillisuuteen ja
eläimistöön sekä pinta- ja pohjavesialueisiin sekä mahdollisiin
suojelukohteisiin.

Rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön

Arvioidaan asemakaavan mahdollistaman rakentamisen
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön sekä tunnettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja
kulttuuriympäristökohteisiin.
Suunnittelualueella ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöskohteita. Kirkonkylässä sijaitseva Muonion kirkko on
valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja on suojeltu
kirkkolain nojalla.

Liikenteeseen ja
liikenneväyliin

Arvioidaan vaikutuksia liikennemäärään ja tiestöön liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta.

Vaikutukset teknisen
huollon verkostoihin

Arvioidaan asemakaavan muutoksen aiheuttamat
muutostarpeet vesihuollon, sähköjakelun ja muihin teknisen
huollon verkostoihin sekä tiestöön.

Ihmisten elinoloihin
ja viihtyisyyteen

Arvioidaan vaikutuksia mm lähivirkistyksen ja palvelujen
osalta sekä mahdolliset häiriötekijät.

Yleiskaavaan
sisältövaatimukset

Arvioidaan yleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
(MRL 54 §).

Maakuntakaava

Arvioidaan suhde Tunturi-Lapin maankuntakaavaan.

VAT

Arvioidaan miten 1.3.2009 voimaan tulleet tarkistetut
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) huomioidaan ja
edistetään kaavassa.

Natura-arvioinnin
tarveharkinta

Suunnittelualue sijaitsee Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön
Natura-alueella (SCI, FI 130 1912)
Suunnitelmien laatijoiden ja hankkeiden toteuttajien tulee
arvioida hankkeiden vaikutukset Natura-alueeseen.
(Luonnonsuojelulaki 65 §)
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Aikataulu
Suunnitteluvaiheet ja tavoitteellinen aikataulu vaiheittain:
ALOITUS
11 /2014
VALMISTELUVAIHE
12 /2014
01-02 / 2005

Asemakaavan vireilletulosta tiedotetaan ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville.
Kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivää.
Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus kertoa
mielipiteensä valmistelumateriaalista.
Viranomaisilta pyydetään lausuntoja.
Viranomaisneuvottelut pidetään tarvittaessa.

EHDOTUSVAIHE
03-04 /2015

Asemakaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen
pohjalta. Asemakaava-ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville
30 päivää, asiasta kuulutetaan ja lausuntoja pyydetään
tarvittaessa. Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus
tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta.
Toiset viranomaisneuvottelut pidetään tarvittaessa.

HYVÄKSYMISVAIHE
05-06 /2015

8

Kaavan
hyväksymiskäsittely
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan,
valitusajan päätyessä. Mahdolliset
hallinto-oikeudessa.

kunnanhallituksessa.
joka astuu voimaan
valitukset käsitellään

Yhteystiedot
Suunnittelutyötä ohjaavat asemakaavatoimikunta ja kunnanhallitus.
Lisätietoja saa Muonion kunnalta ja kaavan laatijalta FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:stä.
Muonion kunta

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Sirpa Hartojoki
kunnanjohtaja
p. 0400 477 723
sirpa.hartojoki <a> muonio.fi

Eva Persson Puurula
projektipäällikkö, arkkit. SAFA
p. 050 3120281
eva.persson-puurula <a> fcg.fi

Jaakko Muotka
p. 0400 398062
mauri.kivela <a> muonio.fi

Pulkamontie 6
96900 Rovaniemi

Puthaanrannantie 15
99300 MUONIO
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