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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, 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 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 

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

VALMISTELUVAIHE 

4-6 /2015 

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  

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

Suunnittelutyötä ohjaavat Muonion kunnan viranhaltijat. 

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 
kunnan rakennusmestari 
p. 040 516 0790  
jaakko.muotka <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 
 

 


