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1.   Perus- ja tunnistustiedot 
 

Kaavan laatija: 
�       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

Kaavan käsittelyvaihe: 

�       Ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo  27.02.2017. Viranomaisneuvottelu 
10.3.2018 (Muistio liitteenä 1) 

�       Ranta-asemakaavan muutoksen luonnos pidettiin MRA 30 §:n mukaista osallisten 
mielipiteen kuulemista varten nähtävillä Muonion kunnassa 29.3.-30.4.2018.                 
Yhtään mielipidettä ei esitetty. 

�       Ranta-asemakaavan muutosehdotus pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville 05.07.- 10.08. 2018. Yhtään muistutusta ei tehty. Kaavaehdotuksesta pyydettiin 
MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. (Lausunnot liitteenä 2) 

Kaavoitettava alue 
 
Keimiöniemi ja siten Keimiöniemen ranta-asemakaava sijaitsee Jerisjärven pohjoisrannalla.   
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Ranta-asemakaavan muutos käsittää Keimiöniemen ranta-asemakaavan korttelin  
5 rakennuspaikat 1 ja 2. 
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Kiinteistöinä ranta-asemakaavan muutos koskee tiloja 498-401-22-65 ja 498-401-22-164 
 
2. Lähtökohdat 
 
2.1 Suunnittelutilanne 
 
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 päivänä joulukuuta 
2017. 
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla: 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta. Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja 
ekologisten yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat pääasiassa kaavoituksen kautta. Maa-
kuntakaavoituksella on tässä keskeinen rooli. Maakunnan suunnittelussa valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet täsmennetään maakunnallisiksi alueidenkäytön ratkaisuiksi ja sovitetaan yh-
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teen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Valtakunnallisilla 
alueidenkäyttötavoitteilla ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia yksittäisen rakennusluvan, 
poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisedellytyksiin maaseudulla tai muualla. 
Vaikutukset yksittäiseen rakennushankkeeseen ja maankäyttöön muutoin välittyvät kaavoituksen 
kautta kaavoille laissa säädettyjen sisältövaatimusten rajoissa.    

2.1.2 Maakuntakaava 

Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Maakuntakaava ei ole voimassa    
ranta-asemakaavan alueella. Keimiöniemen ranta-asemakaava sijoittuu maakuntakaavan M 
4529 alueelle. Muutettava kortteli 5 sijaitsee maakuntakaavan kohdemerkinnän S 3081 kohdalla. 
Kohdemerkintä S 3081 tarkoittaa Keimiöniemen kalakenttiä majoineen.  
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2.1.3 Yleiskaava 
 
Keimiöniemi sijaitsee Jerisjärven yleiskaavan alueelle. Yleiskaavassa Kemiöniemen ranta-
asemakaavan korttelin 5 rakennuspaikka 2 (tila 498-401-22-164, yleiskaavoituksen aikana tila 498-
401-22-30) on yleiskaavassa RA-aluetta. Ranta-asemakaavassa korttelin 5 rakennuspaikaksi 1 
osoitettu tila 498-401-22-65 sijoittuu yleiskaavan M-1 alueelle. 
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2.1.4 Ranta-asemakaava  
 
Kemiöniemen ranta-asemakaavan koko ranta-asemakaava-aluetta käsittävän muutoksen Muonion 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2000 § 60. 
Nyt muutettavana on tuolloin hyväksytyn ranta-asemakaavan korttelin 5 rakennuspaikat 1 ja 2. 
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2.2 Luonnon- ja rakennettuympäristö 
Keimiöniemessä on paljon rakennusperinnön kannalta arvokasta ympäristöä, erityisesti vanhoja 
kalakenttiä ja niihin liittyvää rakennettua ympäristöä. Muutettava kortteli on pysyvän asumisen 
erillispientalojen kortteli, jossa rakennusperinnön kannalta arvokasta ympäristöä tai rakennuksia ei ole 
todettu olevan. 
 
Muutetavalla alueella ei ole tiedossa myöskään suojeltavia luonnonarvoja eikä arvokkaita 
elinympäristöjä. Alueella ei ole myöskään tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Ranta-asemakaavan muutoksen alue ei ole pohjavesialuetta. 
 
Kaavan muutos käsittää osittain rakennetun korttelin kaksi rakennuspaikkaa. Muutettavsita 
rakennuspaikoista eteläisempi rakennuspaikka 2 on rakennettu. 
 
Keimiöniemen ranta-asemakaava-alue kuuluu Tornio-Muoniojoen valuma-alueelle, joka kuuluu 
Natura 2000-verkostoon (FI 1301912). Tornio–Muoniojoen Natura-alue käsittää jokireitin Suomen 
puoleisen vesistöalueen. 
 
3.  Ranta-asemakaavan muutoksen tavoite 
Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena muuttaa korttelin 5 rakennuspaikkojen 1 ja 2 
keskinäisiä pinta-ala ja rakennusoikeussuhteita vastaamaan nykyistä tarvetta. Maanomistajalla on 
tarkoitus muuttaa pysyvästi asumaan rakennuspaikalle 2. 
 
4.    Ranta-asemakaavan muutoksen kuvaus 

 Ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksessa ranta-asemakaavaa esitetään muutettavaksi  
 maanomistajan tavoitteen mukaisesti. Muutoksella korttelin pinta-ala ei muutu. Rakennuspaikka 1 
 pienenee ja sen rakennusoikeus alennetaan 120 k-m2:ksi. Rakennuspaikka 2 vastaavasti kasvaa ja 
 sen rakennusoikeus korotetaan 210 k-m2:ksi. Muutettavana olevien rakennuspaikkojen 
 yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa 30 k-m2:llä, mutta jää silti keskimääräisesti alhaisemmaksi 
 kuin korttelin 5 muilla rakennuspaikoilla, joilla rakennusoikeus on 180 k-m2/rakennuspaikka. 
 
5.               Ranta-asemakaavan muutoksen vaikutusten arviointi 
Ranta-asemakaavan muutoksella korotetaan aikaisemmin rakennetun rakennuspaikan 2 
rakennusoikeutta ja alennetaan aikaisemmin rakentamattomana olevan rakennuspaikan 
rakennusoikeutta. Muutokselle lievennetään kaavan toteuttamisen maisemavaikutuksia. 
Natura-tarveharkinta: 
Kaavan muutosalue käsittää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisia korttelialueita,  
 
Ranta-asemakaavassa määrätään jätevesien käsittelystä niin, että kaavasta ei aiheudu pinta- tai  
 pohjavesien pilaantumisen vaaraa. 
 Asemakaavan toteuttaminen ei heikennä Tornionjoen- Muonionjoen Natura-alueen luontotyyppien  
 luonnontilaa, eikä olennaisesti vähennä luontotyypin levinneisyysaluetta sekä luontodirektiivin liitteen II 
 lajien tärkeitä elinympäristöjä. Kaavasta ei myöskään seuraa merkittävää häiriötä luontodirektiivin 
 liitteen II lajille. 

 
 Asemakaavan muutos ei aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
 heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdotukseen Natura 2000- 
  suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain (65 ja 66 §) mukaista Natura-arviointia ole tarpeen 
  suorittaa. 
  Muutettava kortteli on vanhaa pysyvän asumisen aluetta ja on muutettavassa ranta-asemakaavassa 
  osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Ranta-asemakaavaa ei ole otettu huomioon yleiskaavaa 
  ladittaessa. Yleiskaavalla muutettava kortteli on osoitettu virheellisesti loma-asuntoalueeksi. 
  Yleiskaavassa muutosta ei ole perusteltu eikä muutos ole perusteltavissakaan. Alue on jatkossakin 
  pysyvään asumiseen tarkoitettua erillispientalojen korttelialuetta.  
 



Seitap Oy          Muonio, Keimiöniemen ranta- asemakaavan muutos                             
2018           Kortteli 5 rakennuspaikat 1 ja 2                                                               
                                                           

 
 
   6. Kaavan toteuttaminen.  

Ranta-asemakaavan toteuttaminen on maanomistajien vastuulla. Muonion kunnalle kaavan    
muutoksesta ei aiheudu mitään velvoitteita. 

 YHTEYSTIEDOT: 

Muonion kunta 
Puthaanrannantie 15 

      99300 Muonio 
www.muonio.fi 
Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi p. 0400-398 062 

 
Kaavan laatija:  

       Seitap Oy, www.seitap.fi 
       Tapani Honkanen,  tapani.honkanen@seitap.inet.fi, p. 0400-391 468 
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       Liite 1 
MUISTIO                                                                                                            
VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
10.03.2017 KLO 14.00  
Lapin ELY-keskus 
 
Osallistujat:  
Hannu Raasakka   Lain ELY-keskus 
Olli Rönkä   Lapin liitto 
Jussi-Pekka Tammilehto  Muonion kunta 
Tapani Honkanen  Seitap Oy 
  
1. Neuvottelun avaus 

Hannu Raasakka avasi neuvottelun.  
Puheenjohtajana toimii Hannu Raasakka, muistion laatii Tapani Honkanen. 
Muistion varmentavat Jussi-Pekka Tammilehto, Hannu Raasakka ja Tapani Honkanen. 
 

2. Suunnittelutehtävän määrittely ja kannanotot hankkeeseen 
Jussi-Pekka Tammilehto totesi, että muutettavilla rakennuspaikoilla rakentaminen on 
tapahtunut jossakin määrin kaavasta poiketen. Maanomistajalla on tavoitteena muuttaa kaava 
olemassa olevan tilanteen ja odotettavissa olevan toteutustavoitteen mukaiseksi.  
kunnalla ei ole huomautettavaa maanomistajan tavoitteeseen. 
Tapani Honkanen esitteli OAS:n pohjalta kaavahankkeen ja sen tavoitteen. 
  
Olli Rönkä totesi, että Lapin liitolla ei ole huomautettavaa OAS:ssa kuvattuun 
kaavanmuutokseen eikä sen tavoitteeseen. 
Hannu Raasakka totesi, että alueelle on v. 2012 hyväksytty yleiskaava. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet voidaan tarkastella yleiskaavaan perustuen. 
Kaavaselostuksessa tulee kuvata muutoksen suhde yleiskaavaan. Selvitys Natura-arvioinnin 
tarpeesta on esitettävä kaavaselostuksessa. 
 
Tapani Honkanen esitteli alustavan luonnoksen ranta-asemakaavasta. Luonnosta tarkistetaan 
vielä maastotarkastelulla yhteistyössä maanomistajan kanssa. 
 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 
Todettiin, että OAS:ssa esitetty vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä on riittävä. 
 

4. Muut asiat 
Ei muita asioita 
 

5. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo. 14.14 

 
    Muistion vakuudeksi 
 
 
     Jussi-Pekka Tammilehto Hannu Raasakka      Tapani Honkanen 
     Muonion kunta Lapin ELY-keskus Seitap Oy 
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       Liite 2.1 
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       Liite 2.2 

 


