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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 solmii tarvittaessa 
maankäyttösopimuksia muiden maanomistajien kanssa. 

3 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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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, kartta- ja 
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 ympä-
ristöön ja kulttuuri-
ympäristöön 

Arvioidaan asemakaavan mahdollistaman rakentamisen 
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun 
ympäristöön sekä tunnettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja 
kulttuuriympäristökohteisiin.  

Suunnittelualueella ei tunneta kiinteitä muinaisjäännös-
kohteita. Kirkonkylässä sijaitseva Muonion kirkko on 
valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja on suojeltu 
kirkkolain nojalla.  

Liikenteeseen ja 
liikenneväyliin 

Arvioidaan vaikutuksia liikennemäärään ja tiestöön liikenne-
turvallisuuden 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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7 Aikataulu 

Suunnitteluvaiheet ja tavoitteellinen aikataulu vaiheittain:  

ALOITUS 

11 /2014 

Asemakaavan vireilletulosta tiedotetaan ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville.  

VALMISTELUVAIHE 

12 /2014 

01-02 / 2005 

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  

Kaavan hyväksymiskäsittely kunnanhallituksessa.  
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan, joka astuu voimaan 
valitusajan päätyessä. Mahdolliset valitukset käsitellään 
hallinto-oikeudessa. 

 

8 Yhteystiedot 

Suunnittelutyötä ohjaavat asemakaavatoimikunta ja kunnanhallitus. 

Lisätietoja saa Muonion kunnalta ja kaavan laatijalta FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy:stä. 

Muonion kunta  

Sirpa Hartojoki 
kunnanjohtaja 
p. 0400 477 723 
sirpa.hartojoki <a> muonio.fi 
 
Jaakko Muotka 
p. 0400 398062  
mauri.kivela <a> muonio.fi 

Puthaanrannantie 15 
99300 MUONIO 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

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

Pulkamontie 6 
96900 Rovaniemi 
 

 


