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1.   Yleistä 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS). 

 Tämä OAS kuvaa Muonion kunnan Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutosta. 

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

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

Kaavan vireilletulo: 

�       Ranta-asemakaavan muutoksen  vireilletulo  xx.02.2019. 

�       Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on xx.02.2019 alkaen MRL 63§:n mukaisesti 
osallisten nähtävänä Muonion kunnantalossa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja 
Muonion kunnan internetsivuilla osoitteessa www.muonio.fi.  

2. Kaavoitettava alue 
Kaavoitettavan alueen sijainti ilmenee kansilehdeltä ja rajaus alla olevasta kartasta.  
 

 
        
Ranta-asemakaavan muutos käsittää Kukaslompolon ranta-asemakaavan korttelit  
11-14 ja niiden ympärillä virkistys- ja retkeilyalueita VR-2 ja VR-3.   
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Kaavoitettava alue sijoittuu valtion metsämaalle Kukaslompolo 498-893-102-1.  
Metsähallitus ja kaavan muutosta hakevat Brian Alan Stockil, Hanspeter Engler ja Fabienne 
Adeline Rochat ovat 17.1.2019 tehneet sopimuksen jolla Metsähallitus on siirtänyt edellä 
mainituille hakijoille oikeuden hakea alueen kaavoitusta ja he myös vastaavat kaikista 
kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. 
 
Kaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueen ranta-asemakaava niin, että hakijat voivat 
saada rakennusluvat matkailupalvelujen yritystoiminnan käynnistämiselle alueella. Alueelle on 
tarkoitus sijoittua revontuli-igluja majoitusrakennuksiksi ja niitä palvelevat huolto ja ravintolatilat 
sekä rantasauna. (Alustava näkemys alueen käytöstä liitteenä 1.)  
 
 
3. Suunnittelutilanne 
 
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 päivänä joulukuuta 
2017. Ne tulevat voimaan 1.4.2018.                                     

MRL 22 § mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:  

1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai 
laajempi kuin maakunnallinen merkitys;  

2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai  

3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.  
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3.2 Maakuntakaava 
 
Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Maakuntakaava ei ole voimassa    
ranta-asemakaavan alueella. Maakuntakaava on ohjeena ranta-asemakaavaa muutettaessa.  
 
Kukaslompolon ranta-asemakaava sijoittuu maakuntakaavan Matkailuapalveluiden alue 
merkinnän RM 1406 alueelle ja maakuntakaavan matkailun vetovoima-alueelle mv. 
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3.3 Yleiskaava 

 
Kukaslompolon ranta-asemakaava sijaitsee Muonion kunnan 10.6.2003 § 34 hyväksymän 
Ylläksen yleiskaavan muutoksen alueella. Yleiskaavassa muutettava ranta-asemakaava-alue 
sijoittuu pääasiassa yleiskaavan loma-asuntojen alueelle. 
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3.4 Ranta-asemakaava  
 
Kukaslompolon ranta-asemakaavan Muonion kunnanvaltuusto on hyväksynyt 5.9.1994 § 35. 
Nyt muutettavana on tuolloin hyväksytyn ranta-asemakaavan korttelit 10 – 14 ja niitä ympäröiviä 
VR-2 ja VR-3 alueita.. 

 
       

 
 
 

4.  Asemakaavan muutoksen tavoite 
 
Kaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueen ranta-asemakaava niin, että hakijat voivat 
saada rakennusluvat matkailupalvelujen yritystoiminnan käynnistämiselle alueella. Alueelle on 
tarkoitus sijoittua revontuli-igluja majoitusrakennuksiksi ja niitä palvelevat huolto ja ravintolatilat 
sekä rantasauna. Tavoitteena on, että rakentamaan päästäisiin jo kesällä 2019. 
 
5. Selvitys muutettavana olevan alueen oloista 
  
Muutettavalla alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä rakennusperinnön kannalta 
arvokkaita rakennuksia. Muutettavana olevalle alueelle on voimassaolevassa ranta-
asemakaavassa  osoitettu enmmän rakennusoikeutta kuin muutoksen tavoitteena on alueelle 
osoittaa. Muutoksella ei ole heikentäviä vaikutuksia alueen luontoarvoihin. Kaavan muutoksella ei 
muuteta kaavaa myöskään niin, että muutoksella olisi vaikutuksia Tornion- Muonionjoen 
NATURA-arvoihin. 
Alueella ei ole tarkoitus tehdä täydentäviä selvityksiä.  
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6.   Arvioitavat vaikutukset 
        
Kaavan muutoksen selostuksessa arvioidaan muutoksen vaikutukset luontoon, maisemaan ja 
elinkeinoille. 
 
7.     Osalliset ja osallistuminen 

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti osallisia kaavoitukseen ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän 
asemakaavan muutoksen osallisia ovat: 

- viranomaiset: Muonion kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Museovirasto 
- maanomistajat: alueen maanomistaja, rajanaapurit   

 Ranta-asemakaavan muutoksesta tiedotetaan Muonion kunnan tiedotusmenettelyn mukaisesti. 

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet 
sivuilla ja kunnanvirastossa.  

Osallinen voi osallistua kaavoitukseen:  
-    vireilletulon vaiheessa mielipiteellä kaavan vireilletulosta tai OAS:sta  
-    mielipiteellä kaavaluonnoksesta tai sen valmistelusta kaavan valmisteluvaiheessa (MRA 30 §)  
-    muistutuksella kaavaehdotuksesta kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä (MRA 27§)  

 Viranomaisyhteistyö:  

Tässä OAS:ssa kuvatun kaavoitustyön ei katsota koskevan valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia 
alueidenkäyttötavoitteita, joten kaavoituksesta ei ole tarkoitus järjestää MRL 66 §:n tarkoittamaa 
viranomaisneuvottelua.  

 
8. Aikataulu ja yhteystiedot  

   AIKATAULU: 

Kaavan vireilletulosta tiedottaminen                  02/2019 
Valmistelun aikainen kuuleminen (MRA 30§)    03/2019  
Julkinen nähtäville asettaminen (MRA 27§)       04/2019 
Valtuustokäsittely                                               05-06/2017 

    

YHTEYSTIEDOT: 

 Muonion kunta 
 Puthaanrannantie 15 
 99300 Muonio 
 www.muonio.fi 
 
 Muonion kunnassa kaavoituksen vastuuhenkilö: 

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

Kaavan laatija:  
Seitap Oy, www.seitap.fi 
tapani.honkanen@seitap.inet.fi 
Tapani Honkanen  
p. 0400-391 468 
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