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Osallistumis- ja
a arviointisuunnitelm
man tarko
oitus
Maankäy
yttö- ja rakennuslai
r
n 63 §:n mukaan kaavaa la
aadittaessa tulee riitttävän
aikaises
ssa vaiheessa laatia k
kaavan tark
koitukseen ja merkity kseen nähd
den suunniitelma
osallistu
umis- ja vuo
orovaikutussmenettely
ystä sekä ka
aavan vaiku
utusten arv
vioimisesta.
Osallisillla on MRL:n 64 § 2 mom:n mukaisesti
m
ennen kaa
avaehdotuk
ksen asetta
amista
julkisestti nähtäville
e mahdollissuus esittää ELY-kesk
kukselle ne
euvottelun käymistä tämän
t
OAS:n riittävyydes
r
stä.

2

Suunn
nittelutehttävän mää
ärittely ja tavoitteett
a kiinteistö
Asemak
kaavan laajjennuksen kohteena on kunnan
n omistama
ön 18:72 palsta
sekä liitttymän tarv
vitsema alue
e, osa kiintteistöstä 18
8:71. Alue lliitetään Ke
erässiepintielle.
Alue ka
aavoitetaan
n asumiskä
äyttöön. Ta
arkoitus on
n mahdolliistaa 5-10 omakotita
alojen
rakentamista aluee
ella.

Kuva 1.
1 Kiinteisttö 18:72 sijjainti, liittym
män likimää
äräinen sija
ainti
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Suunnittelu
S
ualue
Suunnittelualu
ue sijaitsee
e Muonion keskustan
n pohjoispu
uolella Kerä
ässiepintien
n (yhdystie
e
885) ja Killpisjärventien (Vt 21//E8) läheisyydessä. Alue
A
on rak
kentamaton
nta vanhaa
a
198
me
etsittynyttä pelto- ja suoaluetta.
s

K
Kuva 2. Suu
unnittelualu
ue ilmakuva
assa, alusta
ava rajaus
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:
-

Toimiva alu
T
uerakenne
E
Eheytyvä
yhdyskuntarrakenne ja elinympäristön laatu
K
Kulttuurija luonnonp
perintö, virk
kistyskäyttö
ö ja luonno
onvarat
T
Toimivat
yh
hteysverkosstot ja energiahuolto
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Keskusttan asemakaa
avan laajennus, Haka 18:72
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4.2 Maak
kuntakaav
va
Suunnitttelualueella
a on laaditttu Tunturi-Lapin maa
akuntakaav
va. Tunturii-Lapin maakuntakaava-alueeseen
n (seutuku
untaan) ku
uuluvat En
nontekiö, K
Kittilä, Kolari ja Mu
uonio.
stöministeriö vahvistti 23.6.20
010 Tunturi-Lapin m
maakuntakaavan. Ko
orkein
Ympäris
hallinto--oikeus hylkäsi 16.5.2
2012 Tunturi-Lapin ma
aakuntakaa
avasta tehd
dyt valitukset.
Muonion
n kirkonkyllä on maa kuntakaava
assa merkiitty keskusstatoimintojen ja taajjamatoiminto
ojen alueek
ksi (C115 jja A 4) ja kuuluu ma
aakuntakaa
avan matka
ailun vetov
voimaalueelle,, matkailun
n ja virkisty
yksen kehittämisaluee
elle (mv 84
411, vihreä
ä viiva). Va
altatie
21/E8 on
o merkitty
y ”Revontu
ultentieksi”. Muonion kirkko on merkitty suojelukoht
s
eeksi,
valtakun
nnallisesti merkittäv
väksi kulttuurihistorialliseksi y
ympäristök
ksi (SR 3073,
sin.neliö
ö). Tulee hu
uomioida ko
oko maakuntakaava-a
aluetta kos kevat yleiset määräyk
kset.

S
Suunnittelu
ua
alueen sijaiinti

Kuva 3.. Ote Tuntu
uri-Lapin m
maakuntakaa
avasta (Läh
hde: Lapin liitto).
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,
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Ke
ehittämisperiaate:
Palveluid
den
lisärrakentaminen
suun
nnataan
keskustan
n
tiiv
vistämiseen
n. Alueelle voidaan
v
sij oittaa vähittäiskaupan
n suuryksik
köitä (1 – 2 yksikköä,,
eniintään 2000
0 – 10 000 k-m2).

erkintä: A 4,
4 Alueen nimi:
n
MUO NIO
Me
k
Taajama-alu
T
ue sijoittuu
u nauhama
aisesti pää
äosin valtatien 21 ja
a
Sijainti ja kuvaus:
uonionjoen väliselle alu
ueelle. Alue
e on lähes kokonaan asemakaav
a
va-aluetta.
Mu
ste: Kunnan keskusta ajama
Varausperus
ehittämisperiaate:
sijoitetaan
n
mahdo llisuuksien
mukaan
n
Lisäraken taminen
Ke
nyk
kyiselle ase
emakaava-alueelle ta i sen välitttömään yhtteyteen. Va
araudutaan
n taajaman
n
laajenemiseen
n.

Me
erkintä: mv
v 8411, Alu
ueen nimi : LEVI-YLLÄ
ÄS-OLOS-P
PALLAS-HET
TTA
k
Vy
yöhyke kässittää Levin
n, Ylläksen ja Olokse
en matkailu
ukeskuksett
Sijainti ja kuvaus:
hialueineen,, sisältäen Ylläs-Palla s kansallis
spuiston virrkistysvyöh
hykkeitä, Pa
allaksen ja
a
läh
Lainion matka
ailupalveluiden alueet sekä Enon
ntekiön, Kitttilän ja Muo
onion kunta
akeskuksett
Raattaman, Könkään ja Kurtako n kylät.
ja R
Varausperus
ste: Kansaiinvälisesti m
merkittävä matkailualue.
ehittämisperiaate: Kehitetään
n kokonais
suuden matkailullist
m
ta vetovoiimaisuutta.
Ke
Erittyisesti keh
hitetään matkailukesk
kusten ja alueella
a
toimivien ma
atkailupalve
eluyritysten
n
yhtteistyötä.
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Keskusttan asemakaa
avan laajennus, Haka 18:72
2, Kerässiepin
ntien alue

4.3 Yleis
skaava
a
amuutosalu
ueella ei ole
o voimass
sa oikeusva
aikutteista osayleiska
aavaa,
Koska asemakaav
tulee as
semakaavaa laadittae ssa ja muu
utettaessa soveltuvin osin ottaa
a huomioon
n mitä
yleiskaa
avan sisältö
övaatimuksiista säädettään (MRL 54
5 §).
4.4 Asem
makaava
a ei ole v
voimassa olevaa as
semakaavaa
a. Alue liittyy Kesk
kustan
Suunnitttelualueella
asemakaavaan, jok
ka laajenee
e pohjoisee
en.

ustan asem
makaavasta
Kuva 4.. Ote Kesku
4.5 Rake
ennusjärje
estys
Muonion
n kunnan
15.7.2005.

rakennusj
sjärjestys

on

hyväksytty

9.5..2005

ja

tullut

voiimaan

4.6 Pohjakartta
kaava-alue elle laadita
aan uusi pohjakartta
p
a, joka vallmistuu keväällä
Keskusttan asemak
2015.
Asemakaa
avalaajennu
uksen
po
ohjaksi
kä
äytetään
aluksi
alustava
a
v
versio
pohjakartasta.
5

dotus
Osalliset ja tied
Osallisella tarkoitettaan alueen
n maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen
n, työntekoon tai
o
kaavaa saattaa
avasti vaiku
uttaa, sekä
ä viranomaisia ja yhte
eisöjä,
muihin oloihin
a huomatta
joiden to
oimialaa su
uunnittelusssa käsitellään. (MRL 62
6 §)
Yksityise
et ja yhteis
söt



Kaava-aluee
K
en ja sen lä
ähiympäristtön asukkaat
A
Alueen
ja se
en lähialuee
en maanom
mistajat
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Muonion Yrittäjät ry
Muonion Sähköosuuskunta

Viranomaiset





Kunnan hallintokunnat
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Lapin pelastuslaitos

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä
ilmoitetaan Muonion kunnan julkisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla
www.muonio.fi, lain edellyttämät kuulutukset myös Lapin Kansassa.
Kaavan kuulutukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja –
ehdotus selostuksineen ja liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä
toimistossa ja kunnan Internetsivuilla osoitteessa 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 laajennuksen aiheuttamat
muutostarpeet vesihuollon, sähköjakelun ja muihin teknisen
huollon verkostoihin sekä tiestöön.

Ihmisten elinoloihin
ja viihtyisyyteen

Arvioidaan vaikutuksia mm virkistyspalveluiden ja –reitistön
osalta ja palvelujen osalta sekä mahdolliset häiriötekijät.

Yleiskaavaan
sisältövaatimukset

Arvioidaan yleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
(MRL 54 §).

Maakuntakaava

Arvioidaan onko asemakaava yleiskaavan mukainen ja suhde
Tunturi-Lapin maankuntakaavaan.
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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 §)

7

Aikataulu
Suunnitteluvaiheet ja tavoitteellinen aikataulu vaiheittain:
ALOITUS
03 /2015
VALMISTELUVAIHE
4-6 /2015

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
8-10 /2014

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
11-12 /2015

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Kaavan
hyväksymiskäsittely
kunnanhallituksessa
ja
valtuustossa. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan, joka astuu
voimaan
valitusajan
päätyessä.
Mahdolliset
valitukset
käsitellään hallinto-oikeudessa.
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Yhteystiedot
Suunnittelutyötä ohjaavat Muonion kunnan viranhaltijat.
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
kunnan rakennusmestari
p. 040 516 0790
jaakko.muotka <a> muonio.fi

Pulkamontie 6
96900 Rovaniemi

Puthaanrannantie 15
99300 MUONIO
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