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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 
10.3.2017. (Muistio liitteenä) 

�       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 
nähtävillä 05.07.- 10.08. 2018.  Yhtään muistutusta ei jätetty. Kaavaehdotuksesta pyydettiin 
MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. (Lausunnot liitteenä) 

 

Kaavoitettava alue 
 
Kaavoitettavan alueen sijainti ilmenee alla olevasta kartasta.  
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Ranta-asemakaavan muutos käsittää Visannon ranta-asemakaavan korttelit  
1, 2 ja 3 sekä niitä ympäröivän MY-alueen. 
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Kiinteistöjaotuksessa ranta-asemakaavan muutos sijoittuu tilan 498-403-25-0 alueelle. 
 
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-
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.    
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2.1.2 Maakuntakaava 

Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Maakuntakaava ei ole voimassa    ranta-
asemakaavan alueella. Visannon ranta-asemakaava sijoittuu maakuntakaavan M 4529 alueelle ja 
sillä maaseudun kehittämisen kohdealueelle mk-8011. Maakuntakaavan moottorikelkkailureitti tulee 
ranta-asemakaavassa ottaa huomioon, muuten  Tunturi-Lapin maakuntakaavassa ei ole sellaisia 
suunnittelumääräyksiä tai ohjeita jotka olisivat ohjeena tätä ranta-asemakaavan muutosta 
laadittaessa. 
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2.1.3 Yleiskaava 
 
Visannon ranta-asemakaava ei sijoitu minkään yleiskaavan alueelle. Yleiskaavan sisältövaatimukset 
käsitellään tämän ranta-asemakaavan muutoksen yhteydessä. 
 
2.1.4 Ranta-asemakaava  
 
Visannon ranta-asemakaavan Muonion kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2000 §61. 
Nyt muutettavana on tuolloin hyväksytyn ranta-asemakaavan korttelit 1, 2 ja 3 sekä niitä ympäröivää 
MY-aluetta (rajaus sivulla 3). 
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2.2 Luonnon- ja rakennettuympäristö 
Visannon ranta-asemakaava sijoittuu pohjavesialueelle. Alla olevassa kartassa esitetään 
pohjavesialueen rajaus. Kaavan sijoittuminen pohjavesialueelle otetaan huomioon kaavan muutosta 
laadittaessa. 
 

 
 
 Kaavan muutoksella ei osoiteta korttelialueeksi sellaista aluetta, joka olisi aikaisemmassa 
 ranta-asemakaavoituksessa todettu ympäristöarvoiltaan erityisen arvokkaaksi. Muutokset 
 kohdistuvat tavanomaiseen talousmetsään joka ei ole erityisen kulutusherkkää eikä alueella 
 ole eroosion vaaraa. Hulevesistä ei loivassa jokeen viettävässä rinnemaastossa ole 
 ongelmia.  
 Muutettavalla alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä rakennusperinnön kannalta 
 arvokkaita rakennuksia. Alueella ei ole tarkoitus tehdä täydentäviä selvityksiä alueen 
 olosuhteista. 
 
Visannon ranta-asemakaava-alueelle on tiestö rakennettu kaavan mukaisesti, muuten kaava on 
rakentamaton.. 
 
3.  Ranta-asemakaavan muutoksen tavoite 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena osoittaa ranta-asemakaavan 
asuinpientalojen kortteli 1 pysyvän asumisen kannalta sopivampaan paikkaan. Loma-
asuntojen kortteleita 2 ja 3 muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huomioon 
ottaen.  
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4.    Ranta-asemakaavan muutoksen kuvaus 

 
 Ranta-asemakaavan muutosehdotuksessa ranta-asemakaavaa esitetään muutettavaksi 
maanomistajan tavoitteen mukaisesti. Muutoksella korttelialueiden pinta-alat tai rakennusoikeudet 
eivät muutu. Kortteli 1 siirretään rakentamisen kannalta parempaan paikkaan ja vastaavasti korttelia 2 
siirretään pohjoiseen päin. Korttelin 1 tarpeisiin osoitetaan lähelle venevalkamaa rantasaunan 
rakennusala, kun pysyvään asumiseen osoitettu kortteli sijaitsee kaukana rannasta. 
 
5.               Ranta-asemakaavan muutoksen vaikutusten arviointi 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella Visannon kaava-alueelle osoitetaan lähes olemattomat vaikutukset 
aiheuttavat muutokset. Kun kaava sijoittuu pohjavesialueelle, kaavamääräyksellä määrätään, että 
kaikkien jätevesien, myös puhdistettujen pääsy maaperään ja pohjaveteen tulee estää. 
 
Visannon 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. 
 
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. 
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6. Ranta-asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan 

 sekä yleiskaavan sisältövaatimuksiin 
   
  Ranta-asemakaavan muutoksella edistetään valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kun 
  muutoksessa otetaan huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset 
  luonnonalue Muonionjoki, sen rantoja ei pirstota. Kaavan muutoksella määrätään jätevesien 
  käsittelystä niin, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaan Muonionjoen ranta-alueiden säilyminen ja  
  loma-asumisen viihtyisyys turvtaan , kun kaavalla ei lisätä loma-asutuksen määrää. Muutoksella 
  turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset, kaavan muutoksella ei lisätä korttelialueita. 
 
  Maakuntakaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti sijoittuu kaava-alueen kohdalla joen jäälle, kaava 
  tukee siten maakuntakaavan tavoitetta. 
 
   Ranta-asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon MRL 39 §:n mukaiset yleiskaavan 
   sisältövaatimukset siinä määrin, kuin tämän ranta-asemakaavan muutoksen muuttuva ohjaustavoite 
   ja tarkkuus voi niitä toteuttaa: 

- kaavan muutoksesta ei aiheudu minkään laista muutosta yhdyskuntarakenteeseen 
- kaava-alue käyttää hyväkseen sähkönjakelun ja liikenteen olemassa olevia verkkoja 
- kaava-alueen ainoalle pysyvän asumisen korttelille osoitetaan aikaisempaa parempi sijainti ja 

sen tarpeisiin osoitetaan rantasaunan rakennusala.  
- jätevesien käsittely määrätään niin, että alueen pohjavettä ei pilata 
- kaavalla muodostuu turvallista loma-asumisen ympäristöä, tulvauhka-alueelle ei osoiteta 

rakennusoikeutta 
- kaavan muutoksella ei ole vaikutuksia Muonion kunnan elinkeinoelämään, ympäristöhaittoja 

vähennetään em. jätevesienkäsittely määräyksellä, alueella ei ole rakennettua ympäsitöä, 
maiseman ja luonnonarvoihin muutoksella ei ole haitallista vaikutusta eikä kaavan muutoksella 
ole vaikutusta virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen 

 
  7. 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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       Liite1 
MUISTIO                                                                                                            
VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
10.03.2017 KLO 14.30  
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 
Jussi-Pekka Tammilehto totesi, että kunta pitää hyvänä sitä, että Muonionjokivarteen 
muodostetaan rakennuspaikkoja kaavoittamalla ja tarvittaessa kaavoja tarkistetaan jos 
toteuttaminen muutosta vaatii ja edellytykset muutokselle ovat olemassa. Kysyntää 
rakennuspaikoista on. 
Tapani Honkanen esitteli OAS:n pohjalta kaavahankkeen ja sen tavoitteen. 
 Maanomistajan tavoitteena on muuttaa joitakin ranta-asemakaavassa osoitettujen 
kortteleiden paikkoja, ei lisätä uusia kortteleita. 
 
Olli Rönkä totesi, että maakuntakaavassa alue on MM-aluetta. Muonionjoki on Natura-aluetta. 
Maakuntakaava ohjaa määräyksin ranta-asemakaavoitusta. Maakuntakaavan määräykset on 
kaavassa otettava huomioon. 
Lapin liitolla ei ole huomautettavaa OAS:ssa kuvattuun kaavanmuutokseen eikä sen 
tavoitteeseen. 
 
Hannu Raasakka totesi, että alueella ei ole yleiskaavaa. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (mm. rantaan tukeutuva loma-asutus, valtakunnalliset inventoinnit, 
poronhoito, vapaa-ajan toimintojen suuntaaminen, vesien hyvän tilan tavoitteet, pinta- ja 
pohjavesien suojelutarve) ja yleiskaavan sisältövaatimukset on tarkasteltava ranta-
asemakaavoituksessa. Alue on pohjavesialuetta, mikä tulee ottaa huomioon ranta-
asemakaavoituksessa.  
Selvitys Natura-arvioinnin tarpeesta on esitettävä kaavaselostuksessa.  
Alimmat kastuvat rakenteet tulisi sijoittaa noin 4 m keskiveden korkeuden yläpuolelle. 
 
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. 14.45 

 
    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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      Liite 2.3 
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