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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 
 
Kilpimellan ranta-asemakaava-alue sijainti ilmenee kansilehdeltä ja tarkemmin alla olevasta 
kartasta.  
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Ranta-asemakaavan muutos käsittää Kilpimellan ranta-asemakaavan korttelin  
2 rakennuspaikan 2 ja korttelin 3 sekä korttelien välisen VR-alueen. 

 



Seitap Oy          Muonio, Kilpimellan ranta- asemakaavan muutos                             
2018                Korttelit 2 ja 3                                                                                     
                                                           

 
2. Lähtökohdat 
 
2.1 Suunnittelutilanne 
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-
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.    

Maakuntakaava 

Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Maakuntakaava ei ole voimassa    
ranta-asemakaavan alueella. .Kilpimellan ranta-asemakaava sijoittuu maakuntakaavan M 4529 
alueelle ja rajoittuu Muonionjokeen SL4207. 
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Yleiskaava 

 
Kilpimellan ranta-asemakaava ei ole minkään yleiskaavan alueella. 

 
Ranta-asemakaava  
Kilpimellan ranta-asemakaava on hyväksytty 9.11.2009. 
 
Nyt vireilletuleva ranta-asemakaavan muutos koskee korttelin 2 rakennuspaikkaa 2 ja 
korttelia 3. 
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2.2 Luonnon- ja rakennettuympäristö 
Kilpimellan ranta-asemakaava sijaitsee Muonionjoen rannalla. Muonionjoki kuuluu Tornio-Muoniojoen 
valuma-alueelle, joka kuuluu Natura 2000-verkostoon (FI 1301912). Tornio–Muoniojoen Natura-alue 
käsittää jokireitin Suomen puoleisen vesistöalueen. 
Korttelin 2 rakennuspaikka 2 on rakennettu loma-asunnon rakennuspaikka. Kortteli 3 on 
rakentamaton. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää korttelia kokonaisuutena 
etelään päin. Korttelin uudella sijainnilla ei ole Kilpimellan ranta-asemakaavan laatimisen yheydessä 
todettu olevan erityisiä luontoarvoja. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen alue ei ole pohjavesialuetta. 
 
 
3.  Ranta-asemakaavan muutoksen tavoite 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena siirtää korttelia 3 etelään päin. Korttelin 
rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole tarkoitus muuttaa. 
Korttelin 2 rakennuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa rakennusoikeus 120 k-m2:ksi, eli 
samaksi kuin kyseisen korttelin toisella rakennuspaikalle on kaavalla vahvistettu. 
 
 
4.    Ranta-asemakaavan muutoksen kuvaus 

 
 Ranta-asemakaavan muutoksella Kilpimellan ranta-asemakaavan mitoitus ei muutu.  
 Muutoksella ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja eikä korttelialeiden pinta-ala kasva.. 
 Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 40 k-m2:llä.        
 
5. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan ohjausvaikutus  

ja  yleiskaavan sisältövaatimukset 
   
  Kilpimellan ranta-asemakaavaan tällä asemakaavan muutoksella tehtävät muutokset ovat  
  vaikutuksiltaan vähäiset. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistämiseksi riittää, että 
  kaava täyttää yleiskaavoitukselle, asemakaavoitukselle ja ranta-alueiden loma-asutusta koskevien 
  yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset. 
 
  Tunturi-Lapin maakuntakaavassa ei ole sellaisia suunnittelumääräyksiä tai ohjeita jotka olisivat  
  ohjeena tätä ranta-asemakaavan muutosta laadittaessa. 
 
  Yleiskaavan sisältövaatimusten osalta täyttyvät yhdyskuntarakenteen toimivuus (Muonionjokivarren 
  loma-asuminen), olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö (olemassa oleva tiestö), 
  mahdollisuus turvalliseen, terveelliseen loma-asuinympäristöön. Kaavalla määrätään jätevesien 
  käsittelyn ehdot, vähennetään siten ympäristöhaittoja.   
   
  Asemakaavan muutoksella luodaan, kuten muuttavana olevalla asemakaavallakin on luotu  
  edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle loma-asumiselle. Rakentaminen sopeutuu 
  rantamaisemaan, ja muuhun maankäyttöön ja ympäristöön yhtä hyvin kuin muutettavassa kaavassa. 
  Kaikki luontoarvot otetaan huomioon kuten muutettavana olevassa kaavassa. Ranta-alueelle jää 
  riittävästi rakentamiselta vapaata ranta-aluetta kuten muutettavana olevassa kaavassakin, määränä 
  aivan sama määrä kuin muutettavassa kaavassa. 
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6.    Ranta-asemakaavan muutoksen vaikutusten arviointi 
 
Vaikutukset luonnon oloihin 
 
Korttelin 2 rakennuspaikka 2 on rakennettu voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti.  
Korttelin alueella ei ole todettu olevan merkittäviä luontoarvoja. Korttelin 2 rakennuspaikka 2 on 
rakennettu loma-asunnon rakennuspaikka. Korttelin 3 siirrolla rakennuspaikka 1 sijoittuu 
talousmetsään joka on hieman rehevämpää kuin muutettavassa kaavassa rakennuspaikka 1. 
Muutoksella uusi rakennuspaikka sijoittuu luonnon olosuhteiltaan kulutusta kestävämpään paikkaan, 
jossa ei kuitenkaan ole mitään erityisiä luontoarvoja. 

 
  Natura-tarveharkinta: 
  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. 
 
   Kaavan muutoksella ei lisätä rakennuspaikkojen määrää eikä korttelin 3 siirtäminen muuta korttelia 
   maisemassa merkittävästi aikaisemmasta kaavasta poikkevaan ympäristöön. Kaavan muutoksesta 
   ei aiheudu haitallista maisemavaikutusta. 
    
   Kilpimellan alueella ei ole yleiskaavaa. MRL 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset 
   täyttyvät kun kaava-alue on osa Muonion kunnan yhdyskuntarakenteessa merkittävää Muonionjoen 
   loma-asutksen kokonaisuutta, liikenneyhteydet ovat järjestyksessä, alueella ei ole pysyvää 
   asutusta, luonnonarvot turvataan ranta-asemakaava määräyksin, tulva-alueelle ei osoiteta 
   rakennusoikeutta ja alueelle sijoittuva loma-asuminen tukee kunnan elinvoimaisuutta ja kunnalle 
   merkittävää matkailuelinkeinoa ja erityisesti vapaa-ajan kalastuksen mahdollisuuksia.  
 
 
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 
 Muonion kunnassa kaavoituksen vastuuhenkilö: 

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

 
Kaavan laatija:  

Seitap Oy, www.seitap.fi 
Tapani Honkanen, p. 0400-391 468 
tapani.honkanen@seitap.inet.fi 
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      Liite 1 
MUISTIO    VIRANOMAISNEUVOTTELU 
19.01.2017 KLO 12.30  
Lapin ELY-keskus 
Osallistujat:  
Hannu Raasakka ja Marjut Kokko Lapin ELY-keskus 
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 viranomaisten kannanotot 
Jussi-Pekka Tammilehto totesi, että Kilpimellan kaava-alueella on tullut 
kiinteistönmuodostamisen yhteydessä esille, että kiinteistökauppa rakennuspaikasta on myyjän 
ja ostajan kesken merkitty väärään paikkaan (VR-alueelle). Ostaja on tehnyt alueella 
rakennuspaikan valmistelevia töitä. Kun rakennuspaikka on ilmeisesti mahdollista ilman 
haitallisia vaikutuksia luontoon, maisemaan tai muuhun ympäristöön muodostaa kaupan 
mukaiselle paikalle, kunta on valmis siihen, että kaavaa muutetaan. 
Kunta on varautunut kaavan muutoksen luonnoksen valmistuttua tarvittaessa ratkaisemaan 
rakennusluvan poikkeamispäätöksellä, kunhan kaavoitus on edennyt riittävän pitkälle.  
Tapani Honkanen esitteli OAS:n pohjalta kaavahankkeen ja sen tavoitteen. Kaavan 
muutoksella ei lisätä rakennuspaikkoja. 
  
Hannu Raasakka totesi, että alueelle ei ole yleiskaavaa. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ja yleiskaavan sisältövaatimukset on tarkasteltava ranta-
asemakaavoituksessa (mm. tulvat, vapaa-ajan toimintojen suuntaaminen, vesien hyvän tilan 
tavoitteet, rantaan tukeutuva loma-asutus, valtakunnalliset inventoinnit, rakentamisen 
ohjaaminen kylien yhteyteen, poronhoito). Raasakka esitti pohdittavaksi, onko kaavassa syytä 
määrätä maisematyöluvasta? 1.5.2017 voimaan tulevan MRL:n muutoksen myötä ranta-
asemakaava-alueilla ei ole maisematyölupavelvoitetta, ellei siitä erikseen kaavassa määrätä.   
Niina Karjalainen oli todennut ennakkokommenteissaan, että lähin vedenkorkeuden 
havaintoasema Muoniossa on noin 18 km kaava-alueesta ylävirtaan. Vuosina 1938-2017 HW:n 
ja MW:n erotus on ollut suurimmillaan noin 2,7 m. Gumbellin jakaumalla (1938-2016) HW 
1/100a ja MW:n erotus on noin 3 metriä. Näin ollen HW 1/100 –korkeuden voidaan arvioida 
olevan ko. alueella noin N60 +193 m. Alimmat kastuvat rakenteet tulisi siten sijoittaa tason N60 
+193,5 yläpuolelle. Kaavamuutosalueen rakennuspaikat vaikuttavat olevan korkeuskäyrän 194 
yläpuolella, joten tulvan suhteen ongelmia ei pitäisi olla.    

 
Marjut Kokko totesi, että puheena oleva uusi rakennuspaikka ei aikaisempien selvitysten 
mukaan ilmeisesti ole luontoarvoiltaan sen arvokkaampi kuin voimassa olevan kaavan 
mukainenkaan. Kaavan muutoksessa on varmistuttava asiasta, jolloin muutos lienee 
mahdollinen jopa suositeltava, kun paikalla on jo tehty valmistelevia töitäkin, eli luonnon 
olosuhteita on jo muutettu. Muonionjoki on Naturassa, joten selvitys Natura-arvioinnin tarpeesta 
on esitettävä kaavaselostuksessa. Eroosio tulee ottaa huomioon.     
 
Tapani Honkanen esitteli alustavan luonnoksen ranta-asemakaavan muutoksesta. 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. 12.45 

 
    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 
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