
Lausunto LAPELY/596/2022 

  

 

24.3.2022  

 

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Kutsunumero 0295 037 000 
www.ely-keskus.fi/lappi 

PL 8060 
96101 Rovaniemi 

Hallituskatu  3 B 
94100 Kemi 

   

 

Muonion kunta 
Puthaanrannantie 15 
99300 Muonio 
 
kirjaamo(at)muonio.fi  
katri.rantakokko(at)muonio.fi 
 
Lausuntopyyntö 4.2.2022 
 
KUKASLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, VALMISTELUAINEISTO 

 

Muonion kunta on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitun asemakaavan 

muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineistosta. Suunnittelualue sijait-

see Muonion kunnassa Kukaslompolon alueella noin 3-4 kilometriä Kola-

rin kunnan puolella sijaitsevan Äkäslompolon palveluista pohjoiseen ja 

noin 54 kilometriä Muonion kuntakeskuksen palveluista kaakkoon.  

 

Kaavaselostusluonnoksen mukaan kaava-alueen pohjoisosaan, jossa on 

voimassa ennestään ranta-asemakaava, on tavoitteena mahdollistaa 

matkailuun tarkoitettujen vapaa-ajan asuntojen ja niitä palvelevien huol-

torakennusten sekä liikuntahallin, asuntovaunualueen ja rantasaunan ra-

kentaminen suunnittelualueen osalle. Kaava-alueen eteläosa, jossa ei 

ole ennestään voimassa asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa, on tar-

koitus asemakaavassa osoittaa yleiskaavan mukaisesti osittain loma-

asumiseen. 

 

Lausuttavina ovat 20.9.2021 päivätyt asemakaavaluonnos määräyksi-

neen ja merkintöineen sekä siihen liittyvä kaavaselostusluonnos ja 

22.3.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaa koskeva 

1. viranomaisneuvottelu on pidetty 15.4.2021. 

Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavoituksen vireilletu-

losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tie-

toja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallis-

tumis- ja arviointimenettelystä. Kaavaselostusluonnokseen on kirjattu, 

että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 22.3.2021 läh-

tien kunnan teknisellä osastolla ja verkkosivuilla, mutta kaavaselostuk-

sesta ei käy ilmi, milloin asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu MRL 

63 § mukaisesti. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 Kaavaselostusluonnoksessa on tunnistettu asemakaavamuutosta koske-

vaksi valtakunnalliseksi alueidenkäyttötavoitteeksi elinvoimainen luonto- 

ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat, joka on kuitenkin tavoitteiden 

pääotsikko, ei varsinainen tavoite. ELY-keskus toteaa, että valtakunnalli-

sista alueidenkäyttötavoitteista tulee tunnistaa kaavaa koskevat tavoit-

teet ja niiden osalta tulee kuvata, miten laadittavalla kaavalla voidaan ta-

voitteita edistää (MRL 24 §).  

Asemakaavan sisältövaatimukset ja vaikutusten arviointi 

MRL 54 § 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että luo-

daan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 

palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Raken-

nettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 

erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäris-

tössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia 

alueita.  

MRL 9 § mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset 

arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 

ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mu-

kaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vai-

kutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

 Luontoympäristö ja Natura 2000 -alue 

 

ELY-keskus toteaa, että kaavaselostusluonnoksen liitteenä oleva alueen 

luontoselvitys on riittävä. 

Kaavaluonnoksessa luontokohteiksi on tunnistettu lähinnä metsälain 10 

§ mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä (kaavamerkintä sl), jotka 

sijaitsevat retkeily- ja ulkoilualueella (VR). ELY-keskus pyytää huomioi-

maan, että metsälain 2 § ohjaa metsien käyttöä, mutta sitä ei sovelleta 

asemakaava-alueilla muualla kuin maa- ja metsätalouteen osoitetuilla 

alueilla. Metsälaki ei siis ole kyseisellä VR-alueella voimassa, joten met-

sälakiin perustuvat kaavamerkinnät ovat siten tarpeettomia ja merkinnät 

tulee korjata kaava-asiakirjoihin. 

ELY-keskus toteaa lisäksi, että suojeltaviksi merkityistä alueista (sl) ei ole 

tarkoituksenmukaista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia erillisiä luon-

nonsuojelualueita, jolloin alueet voisi paremminkin osoittaa suojeltavana 

alueen osana (s-merkintä) tai luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-

tyisen tärkeänä alueena (luo-merkintä). 
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Pohjavedet 

Kaava-alue rajoittuu etelässä Murtokankaan (12273501) vedenhankin-

taan soveltuvan pohjavesialueen rajaan. Pohjavesialueelle tai sen rajan 

välittömään läheisyyteen ei kuitenkaan kaavassa osoiteta rakentamista 

tai muita uusia toimintoja, eikä kaavalla siten arvioida olevan vaikutuk-

sia pohjaveden määrään tai laatuun. Lapin ELY-keskus katsoo, että 

Murtokankaan pohjavesialue on valmisteluaineistossa huomioitu riittä-

vällä tavalla. 

Kaavaselostuksen mukaan suunnittelualueella on laadittu luontoselvitys 

kesällä 2021, ja siihen on sisällytetty muun muassa vesilain 2. luvun 11 

§:n tarkoittamat suojellut vesiluontotyypit. Luontokohteet on kaavassa 

osoitettu merkinnällä sl (alueen osa, jolla sijaitsee metsälain 10 §:ssä 

tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäristö). Valmisteluaineistosta tai kaa-

vamerkinnöistä ei kuitenkaan käy ilmi, onko suunnittelualueella vesilain 

2. luvun 11 §:n tarkoittamia luonnontilaisia lähteitä. Mikäli alueella on 

vesilailla suojeltuja lähteitä, tulee ne osoittaa omalla merkinnällään, esi-

merkiksi s-1 (alueen osa, jolla sijaitsee vesilaissa tarkoitettu luonnonti-

lainen lähde). Kaavamääräyksestä tulee käydä ilmi, että kyse on vesi-

lailla suojellusta kohteesta ja kaavamääräykseen tulee sisällyttää tieto 

lähteisiin jätettävästä suojaetäisyydestä. 

Hulevedet 

Kaavaluonnoksessa tai kaavaselostusluonnoksessa ei ole käsitelty hule-

vesiä tai niiden hallintaa. Hulevesien hallinnasta säädetään pääosin 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (103 a-o §:t). Lainsäädännön tarkoituk-

sena on muun muassa vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tul-

vista aiheutuvia vahinkoja sekä edistää tulviin varautumista. Tämä on 

huomioitu myös VAT:ssa (3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö).  

 

Kaavan valmisteluaineistossa ei ole esitetty hulevesien hallintatoimia esi-

merkiksi maaperän laadun ja rakentamisen määrän perusteella. Erityi-

sesti matkailupalvelujen korttelialueella (RM) 13 on korkeuseroja. Kaava-

määräyksillä voidaan asettaa vaatimuksia hulevesien hallinnasta – esi-

merkiksi viivyttämisestä, imeyttämisestä tai käsittelystä niiden puhdista-

miseksi. Hulevesien hallinnasta voidaan esittää korttelia ja yleisiä alueita 

koskevia yleismääräyksiä ja kaavakartassa voidaan osoittaa ohjeellisia 

paikkoja esimerkiksi hulevesien käsittely- tai viivytysalueille. 

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asemakaavan tulee sisältää vaati-

mukset hulevesien käsittelystä sellaisessa muodossa, että asianmukai-

sesta toteutuksesta voidaan varmistua. Vaihtoehtona täsmällisille kaava-

määräyksille on yleismerkintä tai ohjeellinen aluevaraus ja kaavamäärä-
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yksissä esitetty vaatimus menetelmien mitoituksen ja rakenteiden tarken-

tamisesta rakennuslupavaiheessa hulevesien hallintasuunnitelman pe-

rusteella.  

 

Liikenne Kaava-alue sijaitsee seututien 940 varrella. Tien keskimääräinen vuoro-

kausiliikenne on 960 ajoneuvoa, joista raskaita ajoneuvoja on 34 kpl. Tien 

nopeusrajoitus on 80 km/h.  

 

MRL 42 § mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 

asemakaavaa. Alueen yleiskaavassa on seututien 940 varteen osoitettu 

melualue. ELY-keskus huomauttaa, että kaavaluonnoksessa ei ole mer-

kitty melualuetta eikä kaavaan liittyen ole tehty meluselvitystä. Kaava-

alueeseen sisältyy kohtuullisen vilkkaasti liikennöity tie, joten ELY-kes-

kuksen näkemyksen mukaan kaavaselostuksessa tulee käsitellä ja arvi-

oida liikenteen meluvaikutukset ja tarpeen mukaan melu tulee huomioida 

kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä. 

Kaavamerkinnät ja -määräykset  

ELY-keskus pyytää huomioimaan, mitä edellä on todettu kaavamerkin-

nöistä ja -määräyksistä.  

ELY-keskus toteaa, että MRL 55 § mukaan asemakaavakartalla osoite-

taan mm. rakentamisen määrää sekä rakennusten sijoitusta. Kaavamer-

kinnät ja –määräykset täsmentävät kaavan oikeudellisia vaikutuksia ja 

niiden avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa ympäristön laatuun. Siksi 

kaavamerkintöjen tulisi olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja tulkinta-

epäselvyyksien välttämiseksi kaavamerkinnöissä olisi syytä käyttää ym-

päristöministeriön asemakaavamerkinnät ja –määräykset (opas 12) mu-

kaisia merkintöjä.       

Kaavaluonnoksessa on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten kort-

telialueet (RM) 13 ja 14, joiden rakennuspaikalle rakennettavien lomara-

kennusten enimmäismäärä, kunkin rakennuksen kerrosalan enimmäis-

määrä neliömetreinä sekä rakennusten yhteenlasketun enimmäiskerros-

alan neliömetrimäärä on osoitettu lukusarjalla. ELY-keskuksen näkemyk-

sen mukaan kyseinen merkintätapa jättää rakennuslupavaiheeseen pal-

jon tulkinnanvaraa ja on myös ristiriitainen annettujen lukujen osalta.  

ELY-keskus toteaa, että MRL:n 55 § mukaisesti tulisi harkita tarkempaa 

rakentamisen sijoittumisen ohjaamista ja rakennusoikeuden jakamista 

kortteliin osoitettaville ohjeellisille tonteille/rakennuspaikoille. Ohjeelliset 

tontit/rakennuspaikat tulisi myös numeroida. Lisäksi ELY-keskus toteaa, 

että rakennusoikeuden määrä tulisi osoittaa yksiselitteisesti, joten kaava-

kartan selkeyden ja luettavuuden vuoksi olisi hyvä, jos rakennusoikeus 

kuvattaisiin kaava-alueella yhdenmukaisesti käyttämällä merkintänä ker-

rosalaneliömetrejä osoittavaa lukua.  
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ELY-keskus näkemyksen mukaan edellä mainitun ympäristöministeriön 

oppaaan mukaisesti liikuntahallin osoittamiseksi sopivampi kaavamer-

kintä olisi liikuntahallin koosta ja käyttötarkoituksesta riippuen joko urhei-

lutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU) tai urheilu- ja virkis-

tyspalvelujen alue (VU).  

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan retkeily- ja ulkoilualueella (VR) si-

jaitsevaa rantasaunarakennuksen rakennusalan merkintää (pistekatko-

viiva, s) olisi hyvä täsmentää, jotta kaavamerkintää ei sekoiteta VR-alu-

eelle osoitettujen/osoitettavien suojelualuemerkintöjen kanssa.  

 

 

Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet hydrogeologi Anne Lindholm 

(pohjavedet), johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen (tulvat), yli-

tarkastaja Ari Neuvonen (luontoympäristö) ja ympäristötarkastaja Paula 

Tarkka (jätevedet) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä liiken-

nejärjestelmäasiantuntija Tarmo Oikarinen (liikenne) liikenne ja infra-

struktuuri -vastuualueelta. 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhal-

lintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Heini Ervasti ja ratkais-

sut ylitarkastaja Hannu Raasakka. 
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Muonion kunta/ Kunnanhallitus 
Puthaanrannantie 15 
99300 MUONIO 
(kirjaamo@muonio.fi) 
 
 
MUONIO, KUKASLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, VALMISTELUVAIHEEN 
KUULEMINEN 
 

Muonion kunta on pyytänyt Tornionlaakson museon lausuntoa Kukaslompolon ase-
makaavan muutoksesta ja laajennuksesta (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Lau-
suntopyynnön liitteenä museolle on toimitettu kaavaluonnos, kaavaluonnoksen se-
lostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Nosto Consulting Oy, 20.9.2021). Alu-
eellisena vastuumuseona Tornionlaakson museo arvioi kaavan laatimista rakennetun 
kulttuuriympäristön, maiseman ja arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.  

Suunniteltu asemakaava-alue sijaitsee Muonion kunnassa Kukaslompolon alueella 
noin 54 km Muonion kuntakeskuksesta kaakkoon sekä noin 3-4 km Kolarin Äkäslom-
polosta pohjoiseen. Suunnittelualue koostuu osasta kiinteistöjä 498-893-11-1 Eteläi-
nen valtionmaa, 498-893-102-1 Kukaslompolo, sekä 498-895-2-6 Äkäsjoki-Ruottama 
(maantie). Alue on kooltaan noin 48 hehtaaria ja kokonaisuudessaan valtion maata.  

Kaavamuutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa matkailuun tarkoitet-
tujen vapaa-ajan asuntojen ja niitä palvelevien huoltorakennusten sekä liikuntahallin, 
asuntovaunualueen ja rantasaunan rakentaminen suunnittelualueen pohjoisosalle. 
Suunnittelualueen eteläosaan on tarkoitus osoittaa loma-asumista.  

Suunnittelualueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava (2012) ja Muonion kun-
nan Ylläksen osayleiskaava (2003). Maakuntakaavassa alue on osoitettu Matkailupal-
velujen alueeksi (RM) sekä Matkailun vetovoima-alueeksi, matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealueeksi (mv). Suunnittelualue sisältyy Erityisesti poronhoitoa var-
ten tarkoitettuun alueeseen. Ylläksen osayleiskaavassa alue on osoitettu Matkailupal-
velujen ja loma-asuntojen alueeksi (RM), Loma-asuntoalueeksi (RA-1), Maa- ja metsä-
talousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä Maa- 
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Suunnitte-
lualueen pohjoisosassa on voimassa Kukaslompolon ranta-asemakaava (1995); alueen 
eteläosassa ei ole tarkempaa kaavaa.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

Kaavoitettava alue sijaitsee Äkäsjoen Kukaslompolon ja Äkäslompolontien välissä ja 
on pääosaltaan karua kallioista metsämaata. Äkäsjoen itäpuolella sijaitsee Pallas-
Yllästunturien kansallispuisto. Alueen kaakkois- ja eteläosissa on paikoitellen harva-
puustoisia avokallioalueita, pohjoisosassa puusto on tiheämpää. Alueen maaston-
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muodot ovat paikoin jyrkähköjä. Alue on luontoselvityksen mukaan jokseenkin luon-
nontilainen ja luontoarvoiltaan merkittävä.  

Suunnittelualueella ei ole olemassa olevaa rakennuskantaa. Suunnittelualueen poh-
joispuolella on 2020-luvun vaihteessa rakennettuja majoitusrakennuksia vastaanotto-
rakennuksineen ja rantasaunoineen. Suunnittelualueen itäpuolella Äkäsjoen rannassa 
on muutamia loma-asuntoja ja koillispuolella Kukaslompolon rannalla vanha pihapiiri 
ja matkailurakennus. Lähimmät rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman kan-
nalta arvokkaat alueet tai kohteet sijaitsevat suunnittelualueen eteläpuolella Äkäs-
lompolon kylässä ja Kukaslompolon rannalla. 

Kaavaluonnos ja kaavamuutoksen luonnos sekä vaikutusten arviointi 

Suunnittelualueelle on osoitettu loma-aluetta, jolle saa rakentaa loman- ja vapaa-
ajanviettoa palvelevia rakennuksia (R-1), matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
aluetta (RM), loma-asuntojen korttelialuetta (RA), asuntovaunualuetta (RV, RV-1), au-
topaikkojen korttelialuetta (LPA), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
aluetta (E-1), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), maantien aluetta (LT) sekä katualuetta. 
Lisäksi kaavassa on osoitettu rakennusala, jolle saa rakentaa henkilökunnan asuinra-
kennuksia ja varastorakennuksia (ar), rantasaunarakennuksen rakennusala (s) sekä 
alueen osia, jolla sijaitsee metsälain 10 §:ssä tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäris-
tö (sl). Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 4710 k-m². 

Kaavaselostuksessa esitetyn vaikutusarvioinnin mukaan kaavalla arvioidaan olevan 
jonkin verran vaikutuksia alueen taajamakuvaan ja maisemaan, kun ennestään raken-
tamattomalle alueelle osoitetaan verrattain runsaasti loma- ja matkailurakennuksia. 
Selostuksen mukaan rakentaminen on pyritty osoittamaan puuston suojaan niin, että 
maisemahaitat esimerkiksi Äkäslompolontielle olisivat mahdollisimman vähäisiä. Li-
säksi todetaan, että kaavan yleisissä määräyksissä ohjataan rakentamisen sopeutta-
mista ympäristöön ja maisemaan, ja asemakaava-alueella on voimassa MRL 128 §:n 
mukainen toimenpiderajoitus. Mainitun yleisen kaavamääräyksen mukaan Rakenta-
matta jäävät tontin osat, joita ei käytetä ajo- tai kävelyteinä eikä pysäköintiin, on säilytettävä 
luonnontilassa tai istutettava ja pidettävä huolitellussa kunnossa. Alueella on uudisrakenta-
minen sopeutettava ympäristöönsä rakennusten koon, muodon, värityksen ja materiaalien 
suhteen. 

Tornionlaakson museo pitää hyvänä, että asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
laadinnassa on tuotu esiin mahdolliset maisemavaikutukset ja vaikutukset taajama-
kuvaan. Edellä mainitut kaavaluonnoksen yleisissä kaavamääräyksissä annetut ohjeet 
rakentamistavasta ja rakentamisen sovittamisesta ympäristöön ovat kuitenkin varsin 
yleispiirteiset. Äkäslompolontien läheisyyteen osoitettujen LPA ja E-1 -alueiden ja tien 
väliin on osoitettu 35–40 metrin kaistale retkeily- ja ulkoilualuetta. Alueen karusta 
luonteesta johtuen olemassa oleva metsä on harvaa, joten puustoalueen suojaava 
vaikutus voi jäädä vähäiseksi. 

Tornionlaakson museon näkemyksen mukaan maankäytön muutos on huomattava 
kyseisellä alueella, vaikka laajempaa aluetta tarkasteltaessa muutos jäisi vähäiseksi. 
Museon näkemyksen mukaan rakentamisen ja rakentamistavan sovittamisesta ympä-
ristöön olisi hyvä ohjata tarkemmin, samoin voisi olla hyvä ohjata myös katujen ja 
ajoteiden rakentamistavan ja materiaalien sopeuttamista ympäristöön. Lisäksi olisi 
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hyvä kaavamääräyksin varmistaa suojaavan puuston säilyminen tien ja rakentamisen 
välisellä alueella ja tarkastella tämän suojaavan alueen riittävyyttä. 

Arkeologinen kulttuuriperintö  

Muonion kunnan alueella on tehty useita arkeologisia inventointeja, mutta ne eivät 
ole kattaneet suunnittelualuetta. Lähialueella tehdyt arkeologiset inventoinnit ovat 
vanhentuneita. Suunnittelualueen lähin tunnettu muinaisjäännös on kalakenttä Ku-
kaslompolo (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 498010033), joka sijaitsee Kukas-
tunturin itäpuolella Äkäsjoen laajentumaan Kukaslompoloon pohjoisesta pistävän 
niemen kärjessä, noin 1,5 km koilliseen. Tornionlaakson museon näkemyksen mu-
kaan kaavoitettava alue on ajantasaisen tiedon puuttuessa potentiaalista ennestään 
tuntemattomille arkeologisille kohteille, minkä vuoksi alueella tulee toteuttaa ar-
keologinen inventointi.  

Hankkeen toteuttajan tulee tilata arkeologinen inventointi alan toimijalta. Inven-
toinnin kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Arkeologisten tutkimusten tulee 
perustua Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeisiin (2016). Ohjeistus sisäl-
tää myös ohjeita suunnittelijoille ja hankkeiden toteuttajille sekä arkeologisten 
kenttätöiden tilaajille (s. 27–28). Nämä löytyvät Museoviraston verkkosivuilta osoit-
teesta: 

http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/laatuohjeet 

Luettelo arkeologisia kenttätöitä toteuttavista toimijoista on Museoviraston verk-
kosivuilla: 
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/arkeologist
en_kenttatoiden_tilaaminen 

 

Vasta inventoinnin tulosten perusteella Tornionlaakson museo voi arvioida kaavoi-
tuksesta aiheutuvia vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön. Tornionlaakson 
museolla ei ole arkeologisen inventoinnin tarpeen lisäksi muilta osin huomautetta-
vaa Kukaslompolon asemakaavan valmisteluaineistosta. 
 
Lausunnon valmisteluun on osallistunut vs. arkeologi Annemari Tranberg. 
 

 

Titta Kallio-Seppä  Teija Ylimartimo 
Museonjohtaja  Rakennustutkija 
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Muonion paliskunnan lausunto: 

Kukaslompolon asemakaavan muutos ja laajentaminen 

 

Kaava-alue sijaitsee Muonion paliskunnan talvi- ja kesälaidunten muutoskohdassa Äkäsjokivarressa. 
Äkäsjoen itäpuolella sijaitsee paliskunnan kesälaitumet ja länsipuolella syys-/talvilaitumet. Kaava-alueen 
kohdalla Äkäsjoessa on Kukaslompolon ja Mettosuvannon välinen Mettokoski, jota porot käyttävät 
luontaisesti siirtymässään kesälaidunalueelta syyslaitumelle ja jälleen siirtymässä talvilaitumelta 
kesälaitumelle. Aluetta käytetään myös porojen kuljetukseen laidunalueiden välillä, sekä erotuksiin 
kokoamiseen. 

Äkäslompolon pohjoispuolella olevassa Nilivaaran erotusaidassa erotellaan vuosittain syksyllä ja talvella 
useampi tuhat poroa, josta poroille luontainen siirtymä erotuksen jälkeen on nimenomaan Mettokosken yli. 
Ylityspaikkaa voidaan käyttää myös Nilivaaran aitaan kokoamisessa. Vastaavaa mahdollista ylityspaikkaa ei 
ole välittömässä läheisyydessä. Äkäsjoessa on jyrkät rannat ja luontaiset reitit, ja kuljetukseen sopivat joen 
ylityspaikat ovat hyvin harvassa. 

Vuodesta riippuen porot myös kulkevat Lompolonvaaraa etelään siirtyäkseen Kukastunturin ja 
Kesänkitunturin alueelle syksyllä, jolloin kaava-alueen rakentamisen uhkana on isojen poromäärien 
siirtyminen Äkäslompolon kylälle, mikäli Äkäsjoen ylitys estetään suunnitellun kaava-alueen kohdalla. Tämä 
voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia paliskunnalle. Poroja joudutaan siirtämään pois kylältä ja 
korvaamaan niistä aiheutuvia mahdollisia vahinkoja.  

Muonion paliskunta näkee, että alueen pohjoisreunaan suunniteltu ”lomakeskus” kaikkine rakenteineen 
aiheuttaa erittäin huomattavan haitan paliskunnan poronhoidolle. Kaava-alueen eteläinen mökkialue taas 
on suunniteltu hyvälle laidunalueelle suoraan ylityspaikan läheisyydessä ja aiheuttaa myös merkittävän 
haitan porotalouden kannattavuudelle. 

Paliskunnan kanssa on käyty alustava kaavaneuvottelu, mutta käyty palaveri ei ollut poronhoitolain vaatima 
neuvottelu. Käydyssä neuvottelussa ei myöskään esitetty tarkempaa karttaa suunniteltavista 
kaavoituksista, vaan ainoastaan kaava alue kokonaisuudessaan. 

Paliskunnan näkemys on, että kuvatun kaltainen lomarakentaminen, sekä muu uusi rakentaminen täytyy 
kohdentaa jo rakennetuille alueille ja säästää vähiin käyvät luonnontilaiset kohteet ja muut paliskunnalle 
tärkeät kohteet.  

Kyseessä oleva kaava-alue pitäisi suunnitellun muutoksen sijaan muuttaa kaavamerkinnällä poronhoidolle 
tärkeäksi alueeksi. 

 

 

Äkäslompolo 31.3.2022 

Vili Kurki 

Poroisäntä, Muonion paliskunta 
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LAUSUNTO 21.3.2022 

 
 
Kukaslompolon asemakaavan muutos ja laajennus 
 
 
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan asemakaavaa laadittaessa/vahvistaessa jo toimita-
alueellamme olevat valmiit kunnallistekniikka rakennelmamme ja niiden sijainnit, jotta nyt 
suunnitellulle asemakaava alueelle voidaan varmistaa tarvittavat kunnallistekniikka 
rakennelmat niin teknisesti tarkoituksenmukaisesti kuin kustannustehokkaastikin. 
Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi, on kunnallistekniikka hyvä rakentaa samassa 
yhteydessä muun infran kanssa. Tämän lisäksi vesihuollon suunnittelemiselle sekä 
sopimukselle rakentamisesta, että itse rakentamiselle on varattava tarpeeksi aikaa, jotta 
saavutetaan haluttu lopputulos.  
 
Ohessa linjakarttaotteemme suunnitelma-alueesta, jossa näkyy tämänhetkinen toiminta-
alueemme ja verkostomme. 
 
Kaava-alueille rakennettavan vesihuollon ensisijaisena hyödyn saajana on yleensä joku 
muu kuin alueella toimiva vesihuoltolaitos, kiinteistöjen arvon nousun puolesta. Tästä syystä 
on hankkeen varmistamiseksi ja yleisesti hyväksytyn toimintatavan mukaisesti, 
arvonnousun ensisijainen hyödynsaaja (hankkeeseen ryhtyvä), erilliseen sopimukseen 
perustuen, (esim. liittymismaksuperusteisesti) velvollinen lähtökohtaisesti aina 
rahoittamaan vesihuoltoa jo rakentamisvaiheessa.  
 
 
 
Ystävällisin terveisin 

Mikael Mannersuo 
toimitusjohtaja 
Tunturi-Lapin Vesi Oy 
P. 040 556 2134 
mikael.mannersuo@tunturilapinvesi.fi 
www.tunturilapinvesi.fi 
 
 
 
 
LIITTEET   liite 1, Karttaote suunnittelualueesta  
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