
Muonion kunta   Esityslista/  17/2018     330  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    22.10.2018 
 
 

Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 22.10.2018 klo 16.05–18.40 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Heikki Pöyskö ” 

Aki Jauhojärvi varajäsen (Katja Muotkan tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja (251–269 §) 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Poissa Katja Muotka  jäsen 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (251 §) 
 
Asiat 251–282 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 29.10.2018, kunnantalo 
 
 
 
 Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
 
Pöytäkirja on ollut ti 30.10.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 30.10.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

§ Asia      

 

251 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

252 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

253 § Tuloveroprosentti vuodelle 2019 

 

254 § Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 

 

255 § Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisen toimivallasta päättäminen  

vuosien 2019–2021 osalta 

 

256 § Investointimäärärahan siirtäminen katuvalojen uusimiseen 

 

257 § Investointimäärärahan siirtäminen Marjapaikan investointihankkeelle 

 

258 § Talousarvion investointiosan ja rahoitusosan muuttaminen 

 

259 § Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyminen 

 

260 § Visannon ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 

 

261 § Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 

 

262 § Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 

 

263 § Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaavan vireilletulo 

 

264 § Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 

 

265 § Tilintarkastajan loppuraportin käsitteleminen 

 

266 § Selvitys vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtämisestä Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle 

 

267 § Elinkeinokoordinaattorin rekrytoinnin aloittaminen 

 

268 § Epäpätevyysalennuksen käyttö varhaiskasvatuksessa 

 

269 § Keskuskeittiön työntekijöiden työaikakirjanpidon korjaaminen 

 

270 § Opettajien TVA-erän jakaminen takautuvasti lukuvuodelta 2017–2018 
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271 § Vastatarjous kunnan ostotarjoukseen 

 

272 § Freeride Academy -hanke 

 

273 § Kunnanhallituksen edustus Kyläpirtti-hankkeen ohjausryhmässä 

 

274 § Vuoden 2019 äitienpäiväkunniamerkit 

 

275 § Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

 

276 § Kunnanhallituksen otto-oikeus 

 

277 § Asiakirjoja tiedoksi 

 

278 § Keskuskeittiön ateria- ja tuotehintojen tarkistaminen 

 

279 § Lausunto asetusluonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta  

ja niiden palvelutasosta 

 

280 § Kunnanjohtajan tilannekatsaus 

 

281 § Muut asiat 

 

282 § Kokouksen päättäminen 
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251 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi 
päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on halli-
tuksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan 
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuute-
tuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusväli-
neille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuil-
la. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kun-
nan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 15.10.2018 ja esityslista 18.10.2018 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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252 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja 
nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkas-
tetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen. 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan pöytä-
kirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Heikki Pöyskön ja Sakari Silénin. 
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Heikki Pöyskö Sakari Silén 

253 § 
Tuloveroprosentti vuodelle 2019 
 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä päätettävä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista sekä 
muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan  
kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeis-
tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. 
 
Kunnan tuloverotuksella verotettava tulo on yleensä merkittävin kunnan  
tuloerä. Verotuksen tuloarvio määräytyy arvioitavan verotettavan tulon ja 
tuloveroprosentin mukaan. Tuloveroprosentin määräämisen perustana ei 
lain mukaan tarvitse olla laskelmia, sillä päätös on kunnallispoliittinen. Käy-
tännössä laskelmia ja arvioita on kuitenkin tarpeen tehdä mm. sen selvit-
tämiseksi, selviääkö kunta entisellä tuloveroprosentilla. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.  
Verotulojen kehitykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä veroperustei-
siin tehtävät muutokset.  
 
Kuntaliiton 17.9. päivitetyn verotuloennustekehikon mukaan kunnallisveron 
veropohja kasvaa ensi vuonna 3,2 %. Kunnille arvioidaan maksettavan 
kunnallisveroja 5,7 % enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2018. Yhteisö-
veroa kunnille arvioidaan maksettavan 9,1 % enemmän kuin vuonna 2018. 
Kaikki verotulolajit huomioiden kuntien verotulojen arvioidaan nousevan 
5,7 %. 
 
Kunnan tuloveroprosentit ovat olleet: 
– vuodet 2008–2012  20,5 % 
– vuodet 2013–2014  20,75 % 
– vuodet 2015–2016  21 % 
– vuodet 2017–2018  21,5 % 
 
Verohallinnon tilastojen mukaan kunnallisveroa on vuodelta 2017 pantu 
maksuun 6,959 milj. euroa (+0,5 %) ja yhteisöveroa 0,685 milj. euroa  
(+ 7,3 %). Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on noin  
955 000 euroa. Vuoden 2017 verotuskustannusosuus kunnalla on ollut 
noin 53 000 euroa, kuluvan vuoden osalta toteuma noin 47 000 euroa ja 
vuoden 2019 osalta arvio noin 52 000 euroa.  
 
Kuluvan vuoden talousarviossa verotuloiksi on arvioitu 8 750 000 euroa, 
josta kunnallisveroa 7 150 000, kiinteistöveroa 1 000 000 ja yhteisöveroa 
500 000 euroa. Yhden veroprosentin vaikutus kunnallisverotuottoon on 
noin 350 000 euroa. Kunnan efektiivinen veroaste on 14,52 %. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ensi vuoden tuloveroprosentiksi 
21,5. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 
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254 § 
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, 
mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistöve-
rolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tulee il-
moittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistövero-
lain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosen-
tin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädettyjen vaihteluvälien rajois-
sa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteis-
töveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vahvistetun verotusarvon perusteel-
la kiinteistön sijaintikunnalle.  

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2019 ovat seu-
raavat: 
 
– yleinen 0,93–2,00  
– vakituiset asuinrakennukset 0,41–1,00 
– muut asuinrakennukset 0,93–2,00  
– yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00 
– voimalaitokset enintään 3,10 
– rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00. 

 
Keskeiset vuodelle 2018 vahvistetut kiinteistöveroprosentit ovat: 

 Muonio Tunturi-
Lappi 

Lappi koko 
maa 

yleinen 
 

1,05 1,07 1,24 1,06 

vakituinen 
asuinrakennus 

0,45 0,48 0,53 0,49 

muu kuin vakituinen 
asuinrakennus 

1,05 1,14 1,19 1,16 

rakentamaton 
rakennuspaikka 

2,00 - - - 

 
Kunnassa kiinteistöjen verotusarvot ovat vuonna 2018: 

– yleinen rakennus   35,1 milj. euroa 
– yleinen maapohja   15,8 ” 
– vakituinen asuinrakennus  41,4 ” 
– muu kuin vakituinen asuinrakennus  22,1 ” 
– rakentamaton rakennuspaikka paikka   0,2 ”. 

 
Maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 955 000 euroa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää rakentamattoman ra-
kennuspaikan veroprosentiksi 4,00 ja pitää muiden kiinteistöverojen osalta 
prosentit vuoden 2018 tasolla.  
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Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit olisivat siten: 
– yleinen   1,05 
– vakituiset asuinrakennukset 0,45 
– muut asuinrakennukset 1,05 
– asuntotarkoitukseen kaavoitettu  

rakentamaton rakennuspaikka  4,00. 
 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heikki Pöyskö  Sakari Silén  
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255 § 
Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisen toimivallasta 
päättäminen vuosien 2019–2021 osalta 
 

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai koko-
naan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen  
tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen 
ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. 

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallin-
nolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella, joka tuli voimaan 
1.1.2013. 

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä ve-
ronkantoviranomaiselle kunnallisveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituk-
sen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai 
kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat 
noudattaen, mitä veronkantolain 50 §:ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoi-
tus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2018 vi-
reille tulevien hakemusten osalta. 

Ajalle 1.1.2016–31.12.2018 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että 
kiinteistöveron osalta 46 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta yksi 
kunta ja kiinteistöveron osalta 17 kuntaa. Pidättääkseen ratkaisuvallan it-
sellään 1.1.2019–31.12.2021 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan 
on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus 20.11.2018 men-
nessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemi-
seen on kunnanvaltuustolla, jollei valtuusto ole siirtänyt toimivaltaansa 
kunnan muulle viranomaiselle. 

Muonion kunta on pidättänyt valtuuston 28.9.2015 tekemällä päätöksellä 
kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisratkaisun itsellään ajalla 
1.1.2016–31.12.2018. Hakemuksia kunnallisverosta vapauttamisesta ei ole 
toimitettu aikavälillä yhtään, kiinteistöveron osalta hakemuksia on tullut 
vuosittain 2-3 kappaletta.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ei pidätä itsellään toimivaltaa 
kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019–2021. 

Päätös  Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän asian käsittelyn 
ajaksi. 

 Keskustelun aikana Sakari Silén esitti, että kunta pidättää itsellään toimi-
vallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019–2021. 
Aki Jauhojärvi kannatti Silénin esitystä. 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pohjaehdotuksesta 
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. 

 Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa pohjaesitystä kannattavat ää-
nestävät JAA ja Silénin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa 
hyväksyttiin. 
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 Äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä. Pohjaesi-
tystä äänestyksessä kannattivat Minna Back-Tolonen, Petteri Hirsikangas, 
Jukka Korhonen, Heikki Pöyskö ja Anne-Mari Keimiöniemi. Silénin esitystä 
äänestyksessä kannatti Silénin lisäksi Aki Jauhojärvi. Puheenjohtaja totesi, 
että pohjaesitys oli voittanut äänestyksen. 

 Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen esittää valtuustolle, että kunta 
ei pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamises-
sa vuosina 2019–2021. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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256 § 
Investointimäärärahan siirtäminen katuvalojen uusimiseen 
Dnro 136/12.9.2018 
 

 Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuoden 2018 investointimenoihin 10 000 
euroa katuvalojen uusintaan. Tekninen lautakunta on 10.9.2018 käsitellyt 
määrärahasiirron tarvetta katuvalojen uusimiseen. 

Tekninen osasto on uusinut kesällä Pirkantien valaisimet. 33 kpl 125W 
elohopeahöyryvalaisinta korvattiin 45W led-valaisimilla. Valaisimet maksoi-
vat asennettuna 5 700 euroa.  

Kunnan loppujen katuvalaisimien vaihtaminen maksaa 56 000 euroa, mikä 
sisältää 315 kpl led-valaisimia ja asennuksen. Valaisimia tarvitaan 245 kpl 
45W ja 70 kpl 75W, joiden takaisinmaksuaika on hieman yli 5 vuotta. Va-
laisimilla on 10 vuoden takuu. 

Kunnanvaltuusto on budjetoinut 1 700 000 euroa hyvinvointikeskuksen 
suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. Kunnanvaltuusto on päättä-
nyt hyvinvointikeskushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, jo-
ten vuodelle 2018 varattu hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakenta-
miseen varattu määräraha jää pääosin käyttämättä. 

 Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 52 000 euron määrä-
rahan siirtämistä kohteelta hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja rakentami-
sen aloitus kohteelle katuvalojen uusiminen sekä esittänyt, että kunnanhal-
litus valtuuttaa teknisen osaston hankkimaan uudet led-valaisimet määrä-
rahojen puitteissa, mikäli määrärahasiirto hyväksytään. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 52 000 euroa investoin-
timäärärahaa kohteelta hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja rakentamisen 
aloitus (8415/210) kohteelle katuvalojen uusiminen (8435/400). 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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257 § 
Investointimäärärahan siirtäminen Marjapaikan investointihankkeelle 
Dnro 136/12.9.2018 
 

 Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuoden 2018 investointimenoihin 20 000 
euroa Marjapaikan IV-koneen uusintaan. Tekninen lautakunta on 
10.9.2018 käsitellyt Marjapaikan investointihanketta. Marjapaikan ilman-
vaihtokojeen uusinnasta on pyydetty tarjouksia. Saapuneet tarjoukset ovat 
sijoittuneet välille 27 000 – 47 850 euroa. 

Marjapaikan jäähdytyksen tarve on tullut esille kuluneena kesänä. Jäähdy-
tyslaitteisto maksaa noin 5 000 euroa ja se asennettaisiin IV-laitteiston yh-
teyteen. Arvioitua suuremman urakkahinnan ja jäähdytystarpeen vuoksi 
kunnanvaltuuston Marjapaikalle myöntämä 20 000 euroa ei riitä hankkeen 
toteuttamiseen. 

Kunnanvaltuusto on budjetoinut 1 700 000 euroa hyvinvointikeskuksen 
suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. Kunnanvaltuusto on päättä-
nyt hyvinvointikeskushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, jo-
ten vuodelle 2018 varattu hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakenta-
miseen varattu määräraha jää pääosin käyttämättä. 

 Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 15 000 euron määrä-
rahan siirtämistä kohteelta hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja rakentami-
sen aloitus kohteelle Marjapaikan potilashuoneiden IV-koneiden saneera-
us. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 15 000 euroa investoin-
timäärärahaa kohteelta hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja rakentamisen 
aloitus (8415/210) kohteelle Marjapaikan potilashuoneiden IV-koneiden 
saneeraus (8415/213). 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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258 § 
Talousarvion investointiosan ja rahoitusosan muuttaminen 
 

Kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2018 talousarvioon 1 700 000 euroa 
investointimäärärahaa hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakentamisen 
aloittamiseen. Kunnanvaltuusto on päättänyt 14.5. § 11 hyvinvointikes-
kushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, joten vuodelle 2018 
hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen varattu määräraha 
jää pääosin käyttämättä. Leasing-rahoituksen valinta vaikuttaa myös val-
tuuston hyväksymän rahoitusosan ottolainoihin. 

Valtuusto käsittelee 29.10. investointimäärärahan siirtoa hyvinvointikes-
kushankkeelta muille hankkeille.  
 
Talousarvion investointiosaa ja rahoituslaskelmaa on syytä muuttaa vas-
taamaan tämän hetkistä tilannetta. Talousarvion investointiosan hyvinvoin-
tikeskuksen rakentamiseen varattua hankekohtaista määrärahaa pienen-
netään 1 450 000 eurolla. 
 
Rahoituslaskelmassa on varattu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 
2 200 000 euroa. Leasing rahoitusmuodon valinnan seurauksena pitkäai-
kaisen lainan nostamiselle ei ole tarvetta. Pitkäaikaisen lainan nostamisen 
sijaan päivitetyssä rahoituslaskelmassa esitetään 700 000 euron lisäystä 
lyhytaikaisiin lainoihin. Pitkäaikaisten lainojen vähennystä on oikaistu 
150 000 euroa pienemmäksi. Lisäksi päivitetyssä rahoituslaskelmassa on 
huomioitu valtuuston 18.6. § 32 Muonion Melojat ry:lle myöntämä laina an-
tolainojen lisäyksenä. 
 
Päivitetty rahoituslaskelma toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2018 talousar-
vion investointiosaa ja rahoituslaskelmaosaa seuraavasti: 

 Hyvinvointikeskuksen hankerahaa pienennetään 1 450 000 euroa  

 Rahoituslaskelman ottolainat nettotasolla muuttuu 1,1 milj. euron lai-
nanlisäyksestä 250 000 euron lainan vähennykseksi  

 Rahoituslaskelman antolainat lisääntyvät 17 445 euroa. 
 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén  
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259 § 
Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyminen 
Dnro 120/11.8.2009 
 
– Kunnanhallitus 25.8.2014, 211 § 
 

Kunnanvaltuusto päätti 14.9.2009 käynnistää uudelleen Oloksen asema-
kaavan korttelin 2 tontin nro 1 tarkistamisen ja kaava-alueen laajentamisen 
North European Invest Oy:n esityksen mukaiselle alueelle. Kyseessä on 
Oloksen asemakaavan korttelin 2 tontin nro 1 muuttaminen ja kaavan laa-
jentaminen siihen rajoittuvalle noin 10 ha:n suuruiselle alueelle. 
 
Kaavoitustyö keskeytettiin Isonmaan kaavoitustyön kiireellisyyden ja Olos–
Särkijärvi–Torassieppi–osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä toimitettu-
jen valitusten takia. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 17.6.2014 antanut 
päätöksensä hyläten valtuuston päätöksestä toimitetut valitukset, ja osa-
yleiskaava on 8.8. tullut voimaan kokonaisuudessaan. 
 
Kaavan laatijana toimii Seitap Oy. 
 
Kaavan laatijalta on 22.8.2014 saatu kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma 22.8. Se sisältää mm. kaavoitettavan alueen kuvauksen, kaavan 
lähtökohdat, tavoitteet, selvitykset ja suunnitelmat, arvioitavat vaikutukset, 
osalliset ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisen sekä kaavoi-
tustyön aikataulun. Kaava on tarkoitus saada maalis-huhtikuussa 2015 val-
tuuston käsittelyyn. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on 22.8. toimitettu kopio hallituksen 
jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia aluei-
den käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta 
alueellaan ja sillä tulee olla käytettävissään riittävät voimavarat ja asian-
tuntemus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja 
kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa 
tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta 
maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän 
rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja 
kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Lain 51 § edellyttää, 
että asemakaava laaditaan ja pidetään ajan tasalla sitä mukaa kuin kun-
nan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö edellyttää vuorovaikutteista kaavoi-
tusmenettelyä, eli että menettely järjestetään ja suunnittelun lähtökohdista, 
tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan siten, että osallisilla 
on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vai-
kutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Laissa korostetaan kansalaisten 
todellisia mahdollisuuksia kaavoituksen valmisteluun osallistumiseen ja 
edellytetään viranomaisneuvottelujen järjestämistä. 
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Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavalla, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelystä, ja ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tar-
koituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Osallisten ja kuntalais-
ten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedottamisen yhteydessä 
tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aikataulusta.  
 
Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § edellyttää, että riittävän aikaisessa vai-
heessa laaditaan kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeelli-
nen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyviä menet-
telytapoja valittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta 
kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitettavaan alueeseen, kaavan vaiku-
tusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien maankäyttömuutosten merkit-
tävyyteen ja osallisten määrään. Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tu-
lee valita siten, että kaikki osalliset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille 
riittävän ajoissa riittävät mahdollisuudet valmisteluun osallistumiseen.  
 
Varmistaakseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyden kunta 
voi neuvotella asiasta alueellisen ympäristökeskuksen kanssa, ja osallisilla 
on mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä suun-
nitelman riittävyydestä. 
 
Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
listen ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedotta-
misen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aika-
taulusta.  
 
Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus toimii kunnan kaavoitus-
viranomaisena. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuk-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi, päättää kuuluttaa kaa-
voitustyön vireilletulosta ja laittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville kunnan hallinto- ja tekniseen osastoon ja myös kunnan kotisivuil-
le. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
— — 
 
– Kunnanhallitus 17.10.2016, 200 § 

 
Kaavanlaatijalta on 29.8.2016 saapunut tarkistettu osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma sekä kaavaluonnos (23.6.). Kaavamuutosalue koskee Olok-
sen matkailukeskuksen ydinkeskuksessa olevaa korttelin 2 tonttia 1, joka 



Muonion kunta   Esityslista/  17/2018     345  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    22.10.2018 
 

 

on kaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Kaavalaajen-
nusalue liittyy välittömästi nykyiseen asemakaava-alueeseen eteläreunas-
sa kortteihin 2,3 ja 5. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa ho-
tellitoimintaan liittyvien erillisten majoitusrakennusten rakentaminen ja lii-
kenneyhteyksien järjestäminen. Maa-alueet ovat Olostunturi Oy:n omistuk-
sessa. 
 
Asemakaavan toteuttaminen alkanee pian kaavan hyväksymisen jälkeen, 
koska yrittäjillä on tarve saada lisää uusia majoitustoimintaa palvelevia 
alueita nykyisen toiminnan välittömään läheisyyteen. 

 
 Lähtökohdat 
 

Oloksen matkailukeskuksen taajamakuvaa hallitsee matkailua palvelevien 
rakennusten muodostama ympäristö. Useampikerroksiset ja ulkoasultaan 
yhtenäiset rakennusmassat sijaitsevat asemakaavan ytimessä ja kaavan 
toteutuminen jäntevöittää taajamakuvaa. Matkailukeskuksen reuna-alueille 
on muodostunut erityyppisten loma-asuntorakennusten ryhmiä. Taajama-
kuvallinen vaikutelma näillä loma-asuntoalueilla on melko yhtenäinen.  
 
Kaavan laajennusalue sijoittuu hotellialueen eteläpuolella olevalle alueelle 
ja sen kautta kulkee ulkoilureittejä ja huoltoteitä. Alueet sijoittuvat ylimmil-
lään noin tasoon +390 m. Rakentaminen alueella edellyttää tarkkaa suun-
nittelua rakennusten ja teiden sijoittamisessa, jottei alueen vielä säilynyttä 
luonnonympäristöä tuhottaisi. Alueen kautta kulkevien reittien yhteydet tu-
lee myös turvata.  
 
Luonnonympäristö ja maaperä ovat tyypillisiä tunturialueille. Olostunturin 
alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä suojelukohteita, mutta se 
on maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokas tunturialue. Lisäksi 
Olostunturin kaakkoisosassa esiintyy uhanalainen kasvilaji karvamaksa-
ruoho. Suurin osa kaava-alueesta on kohtalaisen hyvin kulutusta kestävää, 
tuoretta ja kuivahkoa kangasta.  
 
Alue on Olostunturin alaosassa sijaitsevaa pohjoiseen päin viettävää rin-
nettä, johon on rakennettu ulkoilureittiverkostoja, laskettelurinteitä ja hisse-
jä. Sieltä avautuu näkymä Pallastuntureille ja pohjoisosassa sijaitsevalle 
rakennetulle mökki- ja hotellialueelle. Matkailukeskuksen alueella on noin 
250 työpaikkaa, joista noin puolet kausiluonteisia. Työpaikkamäärän kasvu 
on riippuvainen alueen majoituskapasiteetin kehityksestä. 
 
Alueella on olemassa palveluja ja Muonion kirkonkylä on noin kuuden  
kilometrin päässä palveluineen. Kaavamuutosalue rajoittuu laajaan urheilu- 
ja virkistyspalvelualueeseen. Oloksen kaava-alueelle on rakennettu keski-
tetty vesihuoltoverkko.  
 
Liikenneverkko on hyvin toimiva ja maankäytön tehostaminen lisää liiken-
nettä Oloksentiellä. Nykyinen tie on melko kapea ja sen leventäminen ja-
lankulumahdollisuudella tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Kes-
kuksen katuverkon toimivuus ja pysäköinti on selvitetty yleiskaavan yhtey-
dessä.  
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Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavaan, jossa se on osoitettu matkai-
lupalveluiden alueeksi. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä 
matkailupalveluiden alueita, mm. matkailu- ja lomakeskuksia. Alue sisältyy 
Olos–Särkijärvi–Torassieppi-yleiskaava-alueeseen, jossa se on osoitettu 
matkailupalveluiden alueeksi. Aluetehokkuus laajennusalueella saa olla 
yleiskaavan mukaan 0,4 ja muutosalueella 0,6. 
 
Asemakaavoitettava alue toteuttaa yleiskaavan tavoitetta ja on mitoituksel-
taan yleiskaavan mukainen. Hotellitasoinen rakentaminen keskitetään 
pääosin nykyiselle kaava-alueelle. Erilliset majoitusrakennukset ja mahdol-
lisia uusia hotellirakennuksia sijoitetaan laajennusalueelle, alueen pohjois-
reunaan. Nykyisen kaavan rakennusaloja tarkistetaan ja samalla selvite-
tään korttelin sisäisiä liikenneyhteyksiä ja paikoitusmahdollisuuksia. Kaa-
van laajennusalueen liikenneyhteyksien vuoksi hiihtoladun paikkaa joudu-
taan muuttamaan ja sille tutkitaan vaihtoehtoja. 

 
 Asemakaavaratkaisu ja sen vaikutukset 

 
Asemakaavaratkaisun vaihtoehtojen vertailu on suoritettu Arkkitehtitoimisto 
Neva Oy:n laatimien vaihtoehtoisten rakennemallien pohjalta.  
 
Valitun vaihtoehdon vaikutukset liikenteen järjestämiseksi edellyttävät mm. 
kevyen liikenteen yhteyden, alikulkutunnelin ja korvaavien ulkoilureittien 
järjestämiseen. Liikenneyhteydet kaavan muutos- ja laajennusalueelta 
Oloksentielle tulisivat kulkemaan korttelin 2 tontin 1 alueen sisäisen tie-
verkon kautta. Asemakaavamääräys edellyttää katujen ja muiden yleisten 
alueiden toteuttamisen kuuluvan maanomistajille tai -haltijoille.  
 
Laajennusalueen osalta on tutkittu kolmea vaihtoehtoa tehokkuuden osal-
ta, kerrosluku vaihtelee alueen eri osissa hotellien ½III kerroksesta mökki-
rakennusten ½II kerrokseen maaston korkeusasemasta riippuen. Kaavoi-
tettavan alueen pinta-ala on 18,484 ha. Kokonaisrakennusoikeus on 
77 730 k-m2. Aluetehokkuus (ea) on yleiskaavalla osoitetun mukainen 0,4. 
Laajennusalueen rakennusoikeus on n. 40 000 k-m2. Muutosalueen raken-
nusoikeus on voimassaolevan kaavan mukaan 31 680 k-m2 ja muutoksella 
se lisääntyy 6 050 k-m2, rakennusoikeutta on yhteensä muutoksen jälkeen 
37 730 k-m2. Yhteensä rakennusoikeuden lisäys alueella on 46 050 k-m2. 
Asemakaavan laajennusalueen aluetehokkuus on e=0,36 ja muutosalueen 
e=0,52. Yleiskaavan mukaan aluetehokkuus saa olla enintään laajennus-
alueella 0,4 ja muutosalueella 0,6.  
 
Kaavaluonnoksen korttelialueiden soveltuvuuden maastoon on suoritettu 
maastomallitarkastelulla. Se osoitti, että kaavaluonnoksen mukainen teho-
kas rakentaminen soveltuu alueelle ja täydentää toteutettua matkailuraken-
tamista. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen käyttöä tehostetaan ja 
säästetään mahdollisimman paljon rakentamiselta vapaana ulkoilu-, urhei-
lu- ja virkistysalueita. 
 
Asemakaavalla ja kaavamuutoksella kaikki korttelialueet osoitetaan hotelli- 
ja liikerakennusten korttelialueiksi (KL–1). Alueella saa sijoittaa myös loma-
asuinhuoneistoja. Alueiden pinta-ala on yhteensä 12,765 ha ja tonttitehok-
kuus e=0,61.  
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Urheilu- ja virkistyspalvelualueiden alueita (VU) muodostuu 3,0330 ha, jos-
sa sijaitsee osa laskettelurinteen alueesta. Retkeily- ja ulkoilualueita (VR) 
on 1 ha. VR-alueen kautta kulkee ulkoilureitti, jota varten joudutaan raken-
tamaan laajennusalueelle kulkevan kadun alittava tunneli. Asemakaavan 
laajennusalueella oleva ulkoilureittiverkosto joudutaan osittain poistamaan 
ja osoittamaan korvaavia reittejä alueen länsipuolella olevalle alueelle. Oh-
jeellisia reittireittivaihtoehtoja on osoitettu kaavaehdotuksessa. Katualueita 
muodostuu 1,4850 ha ja paikoitusalueita 0,2480 ha. 
 
Kaava tulee vaikuttamaan yhdyskuntarakennetta tiivistävällä tavalla ja se 
tuottaa taloudellista säästöä mm. mahdollisuudella hyödyntää olemassa 
olevia kunnallisteknisiä rakenteita. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7. luku sisältää säädökset mm. asemakaavan 
laatimisesta, sisällöstä, esitystavasta, kaavamääräyksistä ja oikeusvaiku-
tuksista sekä ajanmukaisuuden arvioinnista ja 8. luku kaavoitusmenette-
lystä ja vuorovaikutuksesta. Laissa korostetaan kansalaisten todellisia 
mahdollisuuksia kaavoituksen valmisteluun osallistumiseen ja edellytetään 
viranomaisneuvottelujen järjestämistä. Valmisteluvaihe on osallistumisen 
kannalta keskeinen, koska silloin määritellään kaavoituksen keskeisin si-
sältö.  
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten 62 §:ssä 
tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuuden 
varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla valmistelu-
aineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kir-
jallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa 
tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaamisesta ilmoi-
tetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedon-
saannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään 
yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausuntojen pyytä-
misestä säädetään asetuksen 28 §:ssä. 

 
  Kaavaluonnoksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 
 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa valmisteluvaiheen asiakirjat nähtäville ja lausunto-
pyyntö toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityille viran-
omaistahoille ja yhteisöille.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 19.2.2018, 30 § 
 

Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto pi-
dettiin 2.12.2016–9.1.2017 nähtävänä. Kunnalle on toimitettu viisi mielipi-
dettä ja neljä lausuntoa. Mielipiteen ovat toimittaneet 
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– kunnan liikunnanohjaaja 14.12.2016 (13.12.) 
– Esko Järvenpää 8.1.2017 
– Olostunturin asukasyhdistys ry 9.1.2017 (5.1.) 
– As Oy Kapustarinta 9.1.2017 (6.1.) 
– Olli Simonen 9.1.2017. 
 
Olostunturin asukasyhdistys ry ja As Oy Kapustarinta viittaavat mielipiteis-
sään yleissuunnitelman laatimiseen Oloksen alueelle ja asukasyhdistys 
myös laajennusalueen rakennusoikeuden määrään ja sen vaikutuksiin tun-
turimaisemaan ja maankäyttöön sekä toimintaan myös kaava-alueen ulko-
puolella. Asuntoyhtiö toteaa mm., että kaavakartta ja -selostus eivät täysin 
vastaa toisiaan, ja eräissä mielipiteissä vaaditaan pohjakartan puutteiden 
korjaamista. Olli Simonen ja As Oy Kapustarinta ovat huolissaan Olos-
tunturin kansallismaiseman säilymisestä ja esittävät muutoksia kerros-
lukuun; asuntoyhtiö toteaa kerrosten määrän kortteleissa 51 ja 53 poikkea-
van alun perin sovitusta.  
 
Kaikissa mielipiteissä on otettu kantaa Oloksen alueen ulkoilureitteihin ja 
vaaditaan mm. latureitin turvaamista, etenkin toimivampaa ratkaisua ladun 
ja Oloksentien risteyskohtaan. Simonen toteaa, että uusi reitti on vaikeasti 
hiihdettävä mm. korkeuserojen ja mutkaisuuden takia, joten reitti tulee säi-
lyttää nykyisellä paikallaan ja ratkaista risteyskohta sillan rakentamisella 
tunturista laskevan ja tunturia kiertävän reitin risteykseen. Asukasyhdistys 
esittää Oloksentien linjauksen muuttamista tilanteen parantamiseksi, ja 
asuntoyhtiö esittää, että kunta järjestää ensi tilassa säädösten mukaisen 
reittikatselmuksen. 
 
Eräissä mielipiteissä on otettu kantaa lisäalueen rakennusaikaisen vaihto-
ehtoisen liikenneyhteyden järjestämiseen perusteluina mm. loma-asutuk-
selle aiheutuva pitkäaikainen haitta, vaikutukset koskemattomaan luontoon 
ja hulevesien juoksuttamisen vaarantuminen; esim. Esko Järvenpää esit-
tää rakennusaikaisen liikenteen kieltämistä Kapustarinnan tonttien 12 ja 14 
välisellä kaistaleella. Simonen vaatii, että Oloksentie rakennetaan ennen 
varsinaista rakennustyötä ja siten, että kaikki rakennusaikainen liikenne 
voidaan hoitaa sitä kautta. Järvenpää toteaa, että kaavaluonnoksessa ei 
ole esitetty autojen parkkialueita eikä tiejärjestelyjä kääntöpaikkoineen, ja 
tuo esille myös mahdollisuudet maanalaiseen pysäköintiin. 
 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus) viittaa lausun-
nossaan 26.1.2017 Olos–Särkijärvi–Torassieppi-osayleiskaavaan ja edel-
lyttää mm., että pääkäyttötarkoituksen ja aluetehokkuuden lisäksi myös 
muut yleiskaavamerkinnät ja -määräykset (mm. VU, luo, pv) esitetään kaa-
vaselostuksessa ja osoitetaan, miten yleiskaava on ollut niiden osalta laa-
timisohjeena. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen voimakkaat kor-
keuserot ja ehkäistä rakentamisesta aiheutuvaa kasvillisuuden eroosiutu-
misriskiä rakennusten ja teiden sijoittelulla ja alueen pinta- ja hulevesiä oh-
jaamalla.  
 
Koska suunnittelualue sijaitsee Olostunturin pohjoisrinteellä maisemallises-
ti erittäin herkällä alueella – mm. kortteli 52 varsin lähellä puurajaa – ra-
kennusten ja tielinjausten sovittaminen tunturimaisemaan on erityisen tär-
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keää. Myös vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja on syytä tarkastella ja maise-
mavaikutuksia havainnollistaa esim. valokuvasovittein.  
 
Valmisteluaineistossa ei ole mainittu kaava-alueen sijaintia pohjavesialu-
eella, eikä kaava sisällä pohjavesialueen yleiskaavamääräyksiä. Selostuk-
sessa tulee selventää, onko maanalaista rakentamista toteutettu vai mah-
dollistuuko se kaavamuutoksella, ja arvioida rakentamisen vaikutukset 
pohjaveden laatuun ja määrään. Jos aiheutuu haittaa, jota ei voida kaava-
määräysten avulla estää, valmisteilla olevaa kaavaa tulee muuttaa. Ely-
keskus edellyttää pohjavesialueen rajan ja hotellin käytössä olevien kaivo-
jen merkitsemistä.  
 
Lausunnossa todetaan, että alueen vanhimmasta ravintolasta ei ole inven-
tointitietoja, joten kaavaa laadittaessa olisi hyvä tutkia ja selvittää kohteen 
mahdolliset rakennushistorialliset arvot ja osoittaa turvaavia kaava-
määräyksiä. Kaavan nimeä on syytä tarkistaa ja lisätä pohjakartan hyväk-
symismerkintä ja osallisiin Museovirasto. – Natura-arvioinnin laatiminen ei 
ole tarpeen.  
 
Lapin liitto toteaa lausunnossaan 22.11.2016 kaavaluonnoksen edistävän 
maakuntakaavan tavoitteita. Kaavaselostuksen maakuntakaavaa käsittele-
vään osioon olisi kuitenkin hyvä lisätä matkailun vetovoima-alueen, matkai-
lun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen merkintä ja merkintäkohtai-
nen kaavamääräys.  
 
Museovirasto toteaa lausunnossaan 2.2.2017 mm., että suunnitelma-
alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuri-
perintökohteita, eikä edellytä maastoselvitystä. Struven vuosina 1816–
1855 mitattu astemittausketjun piste sijaitsee tunturin laella mutta ei kui-
tenkaan ole osa maailmanperintökohdetta.  
 
Muonion seurakunnalla ei ole hankkeeseen huomautettavaa (kirkkoneu-
vosto § 104/7.12.2016).  
 
Kaavan laatija selostaa vastineessaan 13.9.2017 eräitä mielipiteissä ja 
lausunnoissa esitettyjä kohtia ja maastoselvityksiä ja toteaa, että kaavaan 
on tehty muutoksia Ely-keskuksen lausunnon vaatimalla tavalla. Kaava-
alueella ei ole rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja korttelien 
51–53 rakentamisessa otetaan huomioon lähivirkistyksen edellyttämät tar-
peet ja puuston säilyttäminen. Muutoksina on mm. 
– lisätty pohjakartan hyväksymismerkintä 
– merkitty asemakaavan muutos- ja laajennusalue ja yleiskaavamerkin-

nät määräyksineen yleiskaavaotteeseen 
– lisätty pohjavesialueen rajat ja kaivojen paikat sekä pohjavesien suo-

jelumääräykset 
– tarkistettu maanalaisten tilojen rakentamismääräyksiä  
– tarkistettu Oloksentiehen ja sen alitukseen liittyvä aluevaraus ja ohjeel-

linen ulkoilureitin linjaus 
– poistettu kaava-alueen ulkopuoliset liikennejärjestelyt kaavaselostuk-

sesta (ei syytä käsitellä selostuksessa). 
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Teknisen osaston päällikkö on ilmoittanut, että teknisellä toimella ei ole 
asiaan liittyen huomautettavaa.  
 
Mielipiteistä, lausunnoista ja kaavan laatijan vastineesta sekä kaavaehdo-
tuksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Asemakaavaehdotuksen nähtävänäpidosta säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslain 65 §:ssä ja -asetuksen 27 §:ssä. Ehdotus tulee asettaa nähtä-
ville vähintään 30 päivän ajaksi ja vaikutuksiltaan vähäinen kaavan muu-
tosehdotus vähintään 14 päivän ajaksi, ja nähtävillepanosta tulee ilmoittaa 
niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkit-
tävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 
oikeus muistutuksen tekemiseen. Lausuntojen pyytämisestä säädetään 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 §:ssä. Asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen hyväksyy valtuusto. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää edetä kaavan osalta kaavanlaatijan vastineen mu-
kaisesti. 
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Oloksen asemakaavaehdotuksen nähtävil-
le vähintään 30 päivän ajaksi ja lausuntopyyntö toimitetaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan merkityille viranomaistahoille ja yhteisöille. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 22.10.2018, 259 § 
 

Ehdotus Oloksen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta pidettiin 
nähtävänä 13.3.–13.4.2018. Kuntaan toimitettiin kaksi muistutusta ja viisi 
lausuntoa 
 

 Oloksen asukasyhdistys ry 

 As Oy Kapustarinta 

 Lapin ELY-keskus 

 Museovirasto 

 Lapin pelastuslaitos 

 Lapin liitto 

 Lapin sairaanhoitopiiri. 
 
Oloksen asukasyhdistys ry yhtyy 30.4.2018 saapuneessa muistutukses-
saan valmisteluaineistosta 5.1.2017 annettuun muistutukseen.  
Yhdistys pyytää kuntaa säilyttämään tunturia kiertävän ulkoilureitin/ladun 
kaavan muutos- ja laajennusalueella alkuperäisellä reitillään sekä reitin ja 
tunturiin johtavan kulkuväylän risteyksen rakentamista yhdistyksen edelli-
sen muistutuksen mukaisesti. Yhdistyksen mielestä kaavaehdotuksen latu-
ratkaisu hankaloittaa ulkoilureitin ja ladun käyttöä merkittävästi. Yhdistys 
toteaa, että oli ladun ja tunturiin johtavan kulkuväylän risteysratkaisu mitä 
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tahansa, kunnan tulee huolehtia siitä, että tunturia kiertävä ulkoilureitti/latu 
pysyvät käyttökunnossa kaiken rakennustyön aikana.  
 
Yhdistyksen mielestä ei ole yleistä tarvetta kaavoittaa ehdotettua Oloksen-
tien haaraa, koska kaavoitettava alue on yksityisen hotellitoiminnan aluet-
ta. Mikäli kunta kuitenkin toteaa, että kaavaan merkitty Oloksentieksi ni-
metty väylä tunturiin on julkinen tie, sitä tulee jatkaa ampumaradalle saak-
ka ja siten turvataan ampumaradalle suuntautuva liikenne. 
 
Yhdistys toteaa myös, että laajennusalueen rakennusoikeus on suuri 
(40 000 k-m2) ja lisäksi muutosalueen rakennusoikeus kasvaa 6 000 k-m2. 
Näin suuren rakennusalueen ja alueelle rakennettavan tiestön hulevesille 
ja -viemäreille on varattava kaavassa oma reittinsä, jonka tulee näkyä kaa-
va-asiakirjoissa. Laajennusalueen hulevesillä ei saa rasittaa Olostunturin 
mökkikorttelialuetta.  
 
Lisäksi yhdistys huomauttaa kaavaehdotuksessa kaava-alueen ulkopuolis-
ten reittimerkintöjen olevan aiheettomia. Asukasyhdistys ehdottaa, että 
kunta järjestää kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja mahdollisten lisä-
selvitysten jälkeen osallisten yhteisen neuvottelutilaisuuden.  
 
As Oy Kapustarinta näkee 30.4.2018 saapuneessa muistutuksessa tär-
keänä, että Olostunturi säilytetään ja sitä vaalitaan luonto-, retkeily- ja 
maastohiihtokohteena sekä ulkoilu- ja virkistysalueena jatkossakin eikä 
sen olosuhteita ja olemusta tule muuttaa. As Oy:n mielestä kunnan tulisi 
huolella kehittää tunturia ja vaalia sen arvoja.  
 
As Oy Kapustarinta pitää välttämättömänä tunturia kiertävän ulkoilureitin ja 
ladun säilyttämistä nykyisellään, koska se on Olostunturin tärkein ulkoilu-
reitti ja latu. Kaavaehdotuksen mukaisen alikulun mahdollisesti toteutuessa 
tulisi huomioida riittävä leveys ladulle ja mm. hulevesien ohjaus. Reitti tulee 
pitää kulkukelpoisena myös rakennustöiden ajan.  
 
As Oy esittää myös, että kaavaehdotuksessa olevaa Oloksentietä jatkettai-
siin ampumaradalle saakka. Kaavaehdotusasiakirjoissa ei ole As Oy:n mu-
kaan paneuduttu hulevesikysymykseen. Muistutuksessa todetaan, että 
kunnan tulee vaatia kaavan laatijalta selvitys ja suunnitelma sulamis- ja hu-
levesien poistamisesta kaava-alueelta niin, ettei siitä aiheudu haittaa rin-
teen alapuolisille alueille eikä mökkialueelle.  
 
As Oy Kapustarinta muistuttaa, että ohjeelliset reittimerkinnät kaavaehdo-
tuksen ulkopuolelle esitetään ilman esim. maastoselvityksiä ja ne tulee 
poistaa. Lisäksi As Oy huomauttaa, että sen omistaman tontin rajaa ei ole 
merkitty kaavakarttaan, vaikka naapureiden on.  
 
Lapin ELY-keskuksen 26.4.2018 saapuneessa lausunnossa todetaan 
luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta mm., että rakennusten ja tie-
linjausten sovittamista maisemaan on selvitetty kaavaselostuksen mukaan 
vaihtoehtoisilla rakennemalleilla, tosin vaihtoehtoja ei ole esitelty kaavaeh-
dotusaineistossa. Valitusta rakennemallista on laadittu maastomallitarkas-
telu ja muutamia havainnekuvia. Pääosa rakennemassoista sijoittuu rin-
teen alaosaan, joka on maisemallisesti paras ratkaisu. Tielinjaus on sovi-
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teltu maisemallisesti herkän rinteen yläosassa maaston topografiaan ja 
suunnittelussa on hyödynnetty vanhoja uria. 
 
Rakennetusta kulttuuriympäristöstä ELY-keskus toteaa, että kaavaselos-
tuksessa kulttuuriympäristöä koskeva teksti on sama kuin luonnosvaihees-
sa. ELY-keskus huomauttaa, että myös Oloksen alueella on alueen kehi-
tyksen kannalta katsottuna arvokasta rakennuskantaa vielä jäljellä. ELY-
keskus viittaa valmisteluaiheessa antamaansa lausuntoon ja toteaa edel-
leen, että rakennusten suojelukysymykset tulee ratkaista asemakaavassa.  
 
Lapin ELY-keskukselta on 3.5.2018 saapunut erillinen kommentti pohjave-
sistä. Kaavaselostuksen mukaan kaavan muutosalue sijoittuu osittain 
Olostunturin majan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. 
Kaavakartalle on merkitty kuitenkin pohjavesialueen eteläisimmälle raken-
tamattomalle osalle pistekatkoviivalla rakennusalaa ja rakennusoikeutta 
7 600 k-m2. Kaavaselostus ja -kartta eivät vastaa toisiaan ja merkintää on 
syytä korjata. Kaavoituksen vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään on 
arvioitu hankkeessa hyvin suppeasti. Asiassa on huomioitu lähinnä jäteve-
sien vaikutus, mutta ei kaavoituksen merkitystä esim. pohjavesien mää-
rään. Erityisesti maanalainen rakentaminen tällaisella alueella on aina riski 
pohjaveden määrälle ja asemakaavassa on tarpeen antaa pohjaveden 
laadun ja määrän turvaamiseksi tarkempia kaavamääräyksiä mm. lämpö-
kaivoista.  
 
Lapin pelastuslaitoksella (lausunto saapunut 21.3.2018) tai Lapin sairaan-
hoitopiirillä (lausunto saapunut 18.4.2018) ei ole huomautettavaa kaava-
ehdotukseen. 
 
Museovirasto viittaa 24.4.2018 saapuneessa lausunnossaan kaavan luon-
nosvaiheessa antamaansa lausuntoon ja toteaa, että sillä ei ole huo-
mautettavaa asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutuksista ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriym-
päristöön. 
 
Lapin liitto toteaa 11.4.2018 saapuneessa lausunnossaan asemakaavaeh-
dotuksen edistävän Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.  
 
Kaavan laatijalta on saapunut 30.8.2018 vastine annettuihin muistutuksiin 
ja lausuntoihin.  
 
Lapin ELY-keskuksen lausunnon osalta kaavan laatija toteaa, että luonnon 
monimuotoisuuden säilyminen varmistetaan asemakaavamääräyksillä, 
mm. rakennusten ja puuston säilyttämisestä sekä maanpinnan käsittelystä. 
Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on esim. esitettävä poistettava ja 
säilytettävä puusto. 
 
Pohjavesien osalta kaavan laatija toteaa, että asemakaavaehdotuksessa 
annettu määräys pohjavesien suojelemisesta on riittävä. Pohjaveden käyt-
töä talousvetenä täydennetään kaavamääräyksellä terveydensuojelulain 
17 §:n 1 mom. vaatimusten mukaiseksi. Rakennusoikeus korttelin 50 ete-
läosassa on osoitettu jo nykyisin voimassa olevassa asemakaavassa liike-
rakennusten alueeksi (KL). Korttelin aluetta on asemakaavan muutoksella 
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supistettu alueen länsireunasta ja alueen rakennusoikeutta on korotettu 
3 800 k-m2:llä ja kerrosluku ½ k I on voimassa olevan asemakaavan mu-
kainen. Kysymyksessä ei ole uuden korttelin osoittamisesta vaan asema-
kaavan muutoksesta tarkistamalla rakennusoikeutta ja -alaa.  
 
Saapuneisiin muistutuksiin kaavan laatija toteaa vastineessaan, että ase-
makaavaehdotuksessa on osoitettu Oloksentien linjaus siten, että se nou-
dattaa pääosin alueelle jo muodostuneiden kulkureittien alueita. Näin välty-
tään uusien aukkojen muodostumiselta alueen luonnonympäristöön. Uusil-
le katualueille jäävät ulkoilureitit voidaan korvata niin, että osa niistä sijoite-
taan alueen viereiselle alueelle. Kaavaehdotuksessa on osoitettu ohjeelli-
sena reitit ko. alueelle. Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu 
urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), mikä antaa mahdollisuuden 
mm. ulkoilureittien sijoittamisen tälle alueelle tarkemman suunnitelman 
mukaisesti.  
 
Asemakaavan laajennusalueen liittäminen Oloksen nykyiseen katuverk-
koon edellyttää katualueen osoittamista kaavassa. Kaavaehdotuksen kaa-
vamääräyksen mukaan kadun rakentaminen kuuluu alueen maanomistajil-
le tai -haltijoille. Kadun jatkaminen ampumarata-alueelle ei kuulu asema-
kaavalla ratkaistavaksi asiaksi. 
 
Kaavaselostus ja -kartta 12.10.2018 toimitetaan oheismateriaalina.  
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Oloksen asemakaa-
van muutoksen ja laajennuksen. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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260 § 
Visannon ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Dnro 4/9.1.2017 

– Kunnanhallitus 27.2.2017, 60 § 
 

Rakennus–Arolin Oy on lähettänyt hakemuksen Visannon ranta-asema-
kaavan muuttamiseksi. Tavoitteena on osoittaa asuinpientalojen kortteli 1 
pysyvän asumisen kannalta sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen kort-
teleita 2 ja 3 muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huo-
mioon ottaen. Muutoksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkoja vaan 
siirtää niitä tai vähentää yksi loma-asunnon rakennuspaikka.  

Visannon ranta-asemakaava on hyväksytty 18.12.2000 § 61. 

Visannon ranta-asemakaava sijoittuu Muonion–Tornionjoen varteen  
Ylimuonion pohjoispuolelle. Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa, Muonio 
kuuluu Tunturi–Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta maakuntakaava 
ei ole voimassa ranta-asema-kaavan alueella. Ranta-asemakaava sijoittuu 
maakuntakaavan M 4529 alueelle ja maaseudun kehittämisen kohde-
alueelle mk–8011. Maakuntakaavan moottorikelkkailureitti tulee ottaa kaa-
vassa huomioon.  

Kaavanlaatijana toimii Seitap Oy:n Tapani Honkanen ja hän on 13.2.2017 
toimittanut laatimansa osallistumis- ja arviointisuunnitelman Visannon  
ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta päättämistä varten.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 13.2. on selostettu mm. suunnit-
telutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, arvioita-
vat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistuminen ja  
aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 valtuus-
ton käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. 
Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus ja Lapin liitto sekä maanomis-
tajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. Osallisen toivotaan esittävän 
suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai kaavan laatijalle en-
nen kuin vaatii neuvottelun käymistä ELY-keskuksen kanssa suunnitelman 
riittävyydestä 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta 
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yh-
teydessä kuntaan ja toimitettava suunnitelma osallistumis- ja arviointime-
nettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee 
muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee toi-
mittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytet-
täväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen 
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suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja raken-
nuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitetta-
vaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien 
maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalli-
set on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mah-
dollisuudet valmisteluun osallistumiseen.  

Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämisek-
si. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella  
asiasta Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan 
muutosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-
keskukselle neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä. 

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
listen ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedotta-
misen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aika-
taulusta. 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakun-
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Kaavan hyväksyy valtuusto, ja kunnanhallituksen johtosäännön mukaan 
kaavoitusviranomaisena toimii hallitus.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan esityslistan ohessa. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Visannon ranta-asemakaavan muutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. Kaavan-
laatijaa pyydetään lisäämään muutokseen osalliseksi viranomaiseksi myös 
Museovirasto.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.   

― ― 
 
– Kunnanhallitus 18.12.2017, 329 § 
 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 15.3. päivätty selostus. 
Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Lapin Liiton, Muonion kunnan 
ja kaavanlaatijan välillä on käyty 10.3.2017. 
 
Ranta-asemakaavan muutos käsittää korttelit 1,2 ja 3 sekä niitä ympäröi-
vän maa- ja metsätalousalueen, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), ja 
tarkoitus on muuttaa kaavaa maanomistajan tavoitteen mukaiseksi. Muu-
toksen myötä korttelialueiden pinta-alat tai rakennusoikeudet eivät muutu. 
Kaavan alueella tiestö on rakennettu kaavan mukaisesti, mutta muuten 
kaava-alue on rakentamaton.  
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Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena osoittaa ranta-
asemakaavan asuinpientalojen (AP) kortteli 1 pysyvän asumisen kannalta 
sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen (RA) kortteleita 2 ja 3 muutetaan 
tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huomioon ottaen. Maanomis-
tajan tavoitteena on, että kortteli 1 siirretään rakentamisen kannalta pa-
rempaan paikkaan ja vastaavasti korttelia 2 siirretään pohjoiseen päin, 
minkä lisäksi korttelin 1 tarpeisiin osoitetaan rantasaunan rakennusala lä-
helle venevalkamaa (LV), kun pysyvään asumiseen osoitettu kortteli sijait-
see kaukana rannasta. 
 
Ranta-asemakaava sijoittuu pohjavesialueelle, ja tämä otetaan kaavan 
muutosta laadittaessa huomioon siten, että rakentamiselle asetetaan kaa-
vassa pohjavesialueen vaatimat määräykset. Kaavan muutoksella ei osoi-
teta korttelialueeksi sellaisia alueita, jotka olisivat aiemmin ranta-
asemakaavoituksessa todettu ympäristöarvoiltaan erityisen arvokkaiksi.  
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei ai-
heuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdotuk-
seen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain (65 ja 66 §) 
mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 

 
Lainsäädäntö  
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilai-
suuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla 
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide mää-
räajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa ti-
laisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaami-
sesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallis-
ten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava 
vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausunto-
jen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Visannon ranta-asemakaavan muutoksen val-
misteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajak-
si. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 

 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 183 § 

Visannon ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä 29.3.–
30.4.2018. Ranta-asemakaavaluonnoksesta ei toimitettu yhtään muistutus-
ta. Lausuntoja kunnalle on toimitettu kaksi. 

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnolla 
ollut kaavaluonnosaineisto on päivätty vuoden 2017 puolella, 1.4.2018 
voimaan tulleet uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa 
huomioon. ELY-keskus toteaa myös, että kyseessä olevalla alueella ei ole 



Muonion kunta   Esityslista/  17/2018     357  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    22.10.2018 
 

 

voimassa yleiskaavaa ja että maakuntakaava on otettava huomioon. ELY-
keskuksen lausunnon mukaan kaavamuutoksen osalta ei ole tarpeen laa-
tia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia, vaikka alue rajoit-
tuu Muonionjokeen, joka on osa Tornio-Muonionjoen Natura-aluetta. Kaa-
vaselostuksessa tulisi kuitenkin avata suojeluperusteet ja arvioida mahdol-
liset vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin luontotyypeittäin ja la-
jeittain. Kaavaluonnoksessa ei ole merkitty maa- ja metsätalousalueelle 
(MY) maisematyölupavaadetta.  

Museovirastolla ei 16.5.2018 annetun lausunnon mukaan ole kaavaluon-
noksesta huomautettavaa. 

Kaavanlaatija toteaa vastineessaan 22.5.2018, että valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet päivitetään kaavaselostukseen. Kaavaehdotuksen se-
lostukseen lisätään maakuntakaavan osalta toteamus, että maakuntakaa-
vamerkinnöissä tai -määräyksissä ei ole sellaista mikä olisi ohjeena Visan-
non ranta-asemakaavaa muutettaessa. Kaavamuutoksella siirretään voi-
massaolevan kaavan mukaisia kortteleita sellaisenaan vähäisen matkan, 
joten muutoksella ei ole vaikutusta Natura-alueen suojeluperusteisiin ja 
kaavaselostusta täydennetään tältä osin. Edelleen, muutoksen sisältä-
mään alueeseen sisältyy vain osa MY-aluetta ja tälle alueelle ei ole tarkoi-
tus tehdä muutoksia. Mikäli Visannon ranta-asemakaavaa muutettaisiin 
kokonaan, voisi maisematyöluvan määräämistä harkita perustellusti. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan 
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julki-
sesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä ase-
makaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä 
vähintään 14 päivän ajan.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaehdo-
tuksesta (muistutus) ja se on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan 
päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

Kaavakarttaehdotus ja –selostus (4.6.2018) toimitetaan esityslistan ohes-
sa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vas-
tineen tiedoksi ja asettaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen vähin-
tään 30 päivän ajaksi nähtäville. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimitetaan 
Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Museovirastolle ja Lapin pelastuslai-
tokselle. 

 Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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– Kunnanhallitus 22.10.2018, 260 § 

Visannon ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.7.–10.8.2018 ja 

kuntaan toimitettiin kolme lausuntoa. Muistutuksia ei saapunut. 

Lapin pelastuslaitos esittää 4.7.2018 saapuneessa lausunnossaan, että 
ranta-asemakaava-alueella olevalle tiestölle annetaan nimet ja niille osoit-
teet, jotka ilmoitetaan osoitetietokantaan. Ilman osoitetta mahdollinen avun 
saanti esim. sairaustapauksissa voi viivästyä, sama koskee pelastustoimea 
ja poliisia.  

Lapin ELY-keskukselta 27.8.2018 saapuneessa lausunnossa huomaute-
taan, että kaavaselostuksesta poiketen MRL:n 54 §:n mukaisesti maakun-
takaava on otettava huomioon kaavaa muutettaessa, koska alueella ei ole 
voimassaolevaa yleiskaavaa. Selostuksessa kuitenkin on tuotu esiin kaa-
vamuutoksen suhde maakuntakaavaan ja sen määräyksiin.  

Kaavamuutosalue rajoittuu Muonionjokeen, joka on osa Tornio-
Muonionjoen Natura-aluetta (FI 130 1912). ELY-keskus toteaa, että kaa-
vamuutos ei merkittävästi heikennä Natura-alueen suojeluperusteita tai 
alueen yhtenäisyyttä. Alue sijoittuu Mielmukan III luokan pohjavesialueelle, 
jonka soveltuvuutta pohjaveden hankintaan ei vielä ole tutkittu. ELY-
keskus pitää esitettyä kaavamääräystä jätevesien osalta tarpeellisena.  

ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen rakennetun 
kulttuuriympäristön, liikenteen tai tulvakysymysten osalta. Lisäksi ELY-
keskus edellyttää, että aiemmin annetut lausunnot ja viranomaisneuvotte-
lun muistio liitetään kaavaselostukseen.  

Museovirasto toteaa 16.8.2018 saapuneessa lausunnossa, että sillä ei ole 
kaavamuutoksesta huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön ja ar-
keologisen kulttuuriperinnön osalta.  

Kaavan laatijalta on 12.10.2018 saapunut vastine annettuihin lausuntoihin. 
Hän toteaa, että kaavakarttaan lisätään ohjeellisena merkintänä osoitetuille 
teille nimet aikaisemmin vahvistetun kaavan mukaisina ja kaavaselostuk-
seen liitetään ELY-keskuksen mainitsemat liitteet. 

12.10.2018 täydennetty selostus kaavaehdotuksesta ja -kartasta toimite-
taan oheismateriaalina.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Visannon ranta-asemakaavan muutok-
sen hyväksymistä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén  
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261 § 
Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Dnro 9/18.1.2017 
 
– Kunnanhallitus 30.1.2017, 43 § 
 

Maanomistaja Hannu Jantunen on lähettänyt ranta-asemakaavan muutos-
hakemuksen, jossa Keimiöniemen ranta-asemakaavan korttelin 5 raken-
nuspaikkoja 1 ja 2 muutetaan poistamalla rakennuspaikka 1 ja osoittamalla 
sen rakennusoikeus rakennuspaikalle 2. 

Keimiöniemen ranta-asemakaava sijoittuu Keimiöniemeen Jerisjärvellä ja 
se sijaitsee yleiskaavan alueella. Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakunta-
kaavan alueeseen, mutta maakuntakaava ei ole voimassa ranta-asema-
kaavan alueella. Ranta-asemakaava sijoittuu maakuntakaavan M 4529 
alueelle.  

Ranta-asemakaavan koko aluetta käsittävä muutos on hyväksytty 
18.12.2000 § 60.  

Kaavoittajana toimii Tapani Honkanen Seitap Oy:stä ja hän on 27.1.2017 
toimittanut laatimansa osallistumis- ja arviointisuunnitelman Keimiöniemen 
ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta päättämistä varten.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 25.1.2017 on selostettu mm. 
suunnittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, 
arvioitavat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistumi-
nen ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 
valtuuston käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. 
Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus ja Lapin liitto sekä maanomis-
tajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. Osallisen toivotaan esittävän 
suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai kaavan laatijalle en-
nen kuin vaatii neuvottelun käymistä ELY-keskuksen kanssa suunnitelman 
riittävyydestä 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta 
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava     
yhteydessä kuntaan ja toimitettava suunnitelma osallistumis- ja arviointi-
menettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen 
tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee 
toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säily-
tettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja 
rakennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja raken-
nuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitetta-
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vaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien 
maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalli-
set on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mah-
dollisuudet valmisteluun osallistumiseen.  

Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämi-
seksi. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella  
asiasta Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan 
muutosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-keskuk-
selle neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä. 

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
listen ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedotta-
misen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aika-
taulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakun-
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Kaavan hyväksyy valtuusto, ja kunnanhallituksen johtosäännön mukaan 
kaavoitusviranomaisena toimii hallitus.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan kokoukseen. 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen ja merkitsee Keimiöniemen 
ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tie-
doksi ja kuuluttaa vireilletulon. Kaavanlaatijaa pyydetään lisäämään muu-
tokseen osalliseksi viranomaiseksi myös Museovirasto.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.   

― ― 
 
– Kunnanhallitus 18.12.2017, 330 § 
 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 15.3. päivätty selostus. 
Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Lapin Liiton, Muonion kunnan 
ja kaavanlaatijan välillä on käyty 10.3.2017.  
 
Selostuksessa todetaan, että Keimiöniemessä on paljon rakennusperinnön 
kannalta arvokasta ympäristöä, erityisesti vanhoja kalakenttiä ja niihin liit-
tyvää rakennettua ympäristöä. Muutettava kortteli on pysyvän asumisen 
erillispientalojen kortteli (AO), jossa rakennusperinnön kannalta arvokasta 
ympäristöä tai rakennuksia ei ole todettu olevan. Kaavan muutos käsittää 
osittain rakennetun korttelin kaksi rakennuspaikkaa. Muutettavista raken-
nuspaikoista eteläisempi rakennuspaikka 2 on rakennettu.  
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Ranta-asemakaavaa on tarkoitus muuttaa maanomistajan tavoitteen mu-
kaisesti siten, että kyseisen korttelin pinta-ala ei muutu. Rakennuspaikan 1 
pinta-alaa pienennetään ja sen rakennusoikeus alennetaan 120 k-m2:ksi. 
Tämän myötä rakennuspaikka 2:n pinta-ala kasvaa ja sen rakennusoikeus 
korotetaan 210 k-m2:ksi. Rakennuspaikkojen yhteenlaskettu rakennusoi-
keus kasvaa 30 k-m2:llä, mutta jää keskimääräisesti alhaisemmaksi kuin 
korttelin 5 muilla rakennuspaikoilla, joiden rakennusoikeus on 180 k-
m2/rakennuspaikka. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei ai-
heuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdotuk-
seen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain (65 ja 66 §) 
mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilai-
suuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla 
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide mää-
räajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa ti-
laisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaami-
sesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallis-
ten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava 
vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausunto-
jen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen 
valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän 
ajaksi. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 184 § 

 
Keimiöniemen ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä 
29.3.–30.4.2018. Ranta-asemakaavaluonnoksesta ei toimitettu yhtään 
muistutusta ja lausuntoja toimitettiin kaksi. 

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnolla 
ollut kaavaluonnosaineisto on päivätty vuoden 2017 puolella, 1.4.2018 
voimaan tulleet uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa 
huomioon. ELY-keskus toteaa myös, että muutosalue sijaitsee Jerisjärven 
rannalla ja kaavaluonnoksessa esitetyt rakennuspaikat sijaitsevat lähellä 
järven rantaa. Kaava-aineistossa ei kuitenkaan ole tunnistettu tulviin liitty-
vää valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta eikä tulvariskejä ole otettu 
huomioon. Kaavaan tulee lisätä määräys alimmasta rakentamiskorkeudes-
ta ja kaavan rakennusalat tulee rajata tulvavaara-alueen ulkopuolelle. Ra-
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kennuspaikan alimmat kastuvat rakenteet tulee sijoittaa tason N60 +258,78 
m yläpuolelle. 

Muutettava kortteli on pysyvän asumisen erillispientalojen kortteli, jossa ei 
ole kaavaselostuksen mukaan rakennusperinnön kannalta arvokasta ym-
päristöä tai rakennuksia. Lausunnon mukaan Natura-arviointi ei ole tar-
peen, mutta kaavaselostuksessa tulisi avata suojeluperusteet ja arvioida 
mahdolliset vaikutukset luonnontilaisiin jokireitteihin ja saukon elinympäris-
töön. 

Museovirasto toteaa 15.5.2018 lausunnossaan, että asemakaavassa tulee 
määräyksillä tarkemmin ohjata rakennuspaikka 2:n rakentamista, esim. 
tornimaisia rakennelmia ei tule sallia. Lisäksi kaavamuutoksen aiheuttamat 
maisemavaikutukset tulee arvioida tarkemmin. 

Kaavanlaatijalta on 22.5.2018 saatu vastine, jossa todetaan, että valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet päivitetään kaavaselostukseen. Kaava-
määräyksiin lisätään ELY-keksuksen esittämä alimman rakentamiskorkeu-
den määräys ja Natura-suojeluauleen osalta asian käsittely lisätään ELY-
keskuksen lausunnon mukaisesti kaavaehdotuksen selostukseen. Kaava-
määräyksiin lisätään määräys ”Asuinrakennukset on rakennettava tavan-
omaisina asuinpientaloina. Tornimaisia rakennuksia ei sallita.” Kaavaselos-
tusta täydennetään maisemavaikutusten arviointia. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan 
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julki-
sesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä ase-
makaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä 
vähintään 14 päivän ajan.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaehdo-
tuksesta (muistutus) ja se on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan 
päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

4.6.2018 päivitetty kaavakarttaehdotus ja –selostus toimitetaan esityslistan 
ohessa. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen tiedoksi ja asettaa ranta-
asemakaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi nähtäville. Lausunto-
pyyntö ehdotuksesta toimitetaan Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Mu-
seovirastolle ja Lapin pelastuslaitokselle.  

 Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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– Kunnanhallitus 22.10.2018, 261 § 

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.7.–10.8.2018. Kunnalle ei saapunut 
muistutuksia, mutta lausuntoja saapui kaksi 

Museovirastolta 2.8.2018 saapuneessa lausunnossa todetaan, että sillä ei 
ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa. 

Lapin ELY-keskukselta 27.8.2018 saapuneessa lausunnossa todetaan, et-
tä sillä ei ole huomautettavaa kulttuuriympäristön, luontoympäristön tai lii-
kenteen osalta. ELY-keskus huomauttaa tosin, että selostuksessa kaavan 
käsittelyvaiheita kuvaavassa kappaleessa on todettu, että 29.3.–30.4.2018 
nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta ei ole esitetty yhtään mielipidettä, 
mutta lausunnoista ei ole mainintaa. Viranomaisneuvottelun muistio sekä 
kaavasta annetut lausunnot tulee liittää kaavaselostukseen. 

Kaavan laatijalta on 12.10.2018 saapunut vastine, jossa todetaan, että 
kaavaselostukseen lisätään ELY-keskuksen esittämät liitteet. 

Kaavaselostus ja -kartta (täydennetty 12.10.2018) toimitetaan oheismate-
riaalina. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Keimiöniemen ranta-asemakaavan 
muutoksen hyväksymistä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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262 § 
Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Dnro 208/19.12.2016 

– Kunnanhallitus 9.1.2017, 5 § 
 

Kilpimellan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Muonionjoen varrella. Muonio 
kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta maakuntakaava 
ei ole voimassa ranta-asemakaavan alueella. Kilpimella  
sijoittuu maakuntakaavan M 4529 alueelle ja rajoittuu jokeen SL 4207. 
Ranta-asemakaava-alue ei ole minkään yleiskaavan alueella.   

Ranta-asemakaava on vahvistettu 9.11.2009 eikä siihen ole tehty  
muutoksia.  

Maanomistajien toimeksiannosta Tapani Honkanen Seitap Oy:stä on 
19.12.2016 toimittanut kunnanhallitukselle laatimansa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman Kilpimellan ranta-asemakaavan muutosten vireilletulosta 
päättämistä varten. Nyt vireille tuleva muutos koskee korttelin 2 rakennus-
paikkaa 2 ja korttelia 3.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 19.12. on selostettu mm. suunnit-
telutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet,  
arvioitavat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistumi-
nen ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesäkuussa 2017 
valtuuston käsittelyyn. 

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. 
Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus, Lapin liitto ja Metsähallituk-
sen luontopalvelut ja maanomistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. 
Osallisen toivotaan esittävän suunnitelmassa havaitsemansa puutteet 
kunnalle tai kaavan laatijalle ennen kuin vaatii neuvottelun käymistä ELY-
keskuksen kanssa suunnitelman riittävyydestä 

Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta 
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava     
yhteydessä kuntaan ja toimitettava suunnitelma osallistumis- ja arviointi-
menettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen 
tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee 
toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säily-
tettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja 
rakennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja raken-
nuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitetta-
vaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien 
maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  
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Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalli-
set on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mah-
dollisuudet valmisteluun osallistumiseen.  

Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämisek-
si. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella asiasta 
Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan muu-
tosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-keskukselle 
neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä. 

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
listen ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedotta-
misen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aika-
taulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakun-
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Kaavan hyväksyy valtuusto, ja kunnanhallituksen johtosäännön mukaan 
kaavoitusviranomaisena toimii hallitus.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12. toimitetaan esityslistan ohessa.   

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
― ― 
 
– Kunnanhallitus 18.12.2017, 331 § 
 

Kaavan laatijalta on 8.3.2017 saatu kaavakartta ja 15.3. päivätty selostus. 
Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Muonion kunnan ja kaavan-
laatijan välillä on käyty 19.1.2017.  
 
Ranta-asemakaavan muutos käsittää korttelin 2 rakennuspaikan 2 ja kort-
telin 3 sekä korttelien välisen retkeily- ja ulkoilualueen (VR). Selostuksen 
mukaan korttelin 2 rakennuspaikka 2 on rakennettu voimassa olevan ran-
ta-asemakaavan mukaisesti. Kortteli 3 on rakentamaton. Kyseisten kortte-
lien alueella ei ole todettu merkittäviä luontoarvoja. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää korttelia 3 kokonai-
suutena etelään päin. Korttelin rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole tarkoi-
tus muuttaa. Korttelin 2 rakennuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa raken-
nusoikeus 120 k-m2:ksi, joka on sama kuin kyseisen korttelin toiselle ra-
kennuspaikalle kaavalla vahvistettu rakennusoikeus. Ranta-asemakaavan 
muutoksella kaava-alueen mitoitus ei muutu, eikä muutoksella osoiteta uu-
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sia rakennuspaikkoja tai korttelialueiden pinta-alaa kasvateta. Kokonaisra-
kennusoikeus kasvaa 40 k-m2:llä. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei ai-
heuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdotuk-
seen Natura 2000-suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain (65 ja 66 §) 
mukaista Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. 
 
Kaavan muutoksesta ei aiheudu haitallista maisemavaikutusta. 

 
Lainsäädäntö  
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 
§:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilai-
suuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla 
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide mää-
räajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa ti-
laisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaami-
sesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallis-
ten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava 
vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausunto-
jen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen val-
misteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajak-
si. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 

 
– Kunnanhallitus 11.6.2018, 182 § 

  
Kilpimellan ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä 
29.3.–30.4.2018 ja kaavaluonnoksesta toimitettiin kaksi muistutusta sekä 
kaksi lausuntoa. 

Tilan Ottipaikka 498–401–40–49 omistaja on 20.4.2018 toimittanut muistu-
tuksen, jossa hän esittää, että kaavaan liittyvät rakennelmat ja tiestö tulee 
sisältyä kaavaa laativan maanomistajan alueelle. Ottipaikka-tilan alueelle 
on muodostunut osittainen tierasite, joka tulee maanomistajan mukaan 
poistaa. 

Tilan Tervakumpu 498–401–40–22 omistajat ovat 20.4.2018 toimittaneet 
Lapin pelastuslaitoksen 8.11.2016 antaman lausunnon. Siinä otetaan kan-
taa kaavatien kuntoon. Tie on ollut kapea ja kääntöpaikat ovat puuttuneet, 
tie on ollut jäässä ja sen kantavuutta sulan maan aikana ei ole voinut arvi-
oida. Kevyemmät ajoneuvot ovat voineet liikkua tiellä (esim. sairasautot, 
kevyet pelastusajoneuvot ym.).  

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnolla 
ollut kaavaluonnosaineisto on päivätty vuoden 2017 puolella, 1.4.2018 
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voimaan tulleet uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa 
huomioon. ELY-keskus toteaa myös, että kyseessä olevalla alueella ei ole 
voimassa yleiskaavaa ja että maakuntakaava on otettava huomioon. Yleis-
kaavan sisältövaatimukset tulee myös tarkastella.   

ELY-keskuksen lausunnon mukaan kaavamuutoksen osalta ei ole tarpeen 
laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia edellyttäen, et-
tä jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Kaavaselostuksessa tuli avata 
kaavamuutosalueen luonnonpiirteitä.  Kaavamerkinnöistä puuttuu korttelis-
ta 2 kerroslukua koskeva merkintä ja toimenpiderajoituksen säädösviittaus 
VR-alueella on virheellinen.  

Museovirasto huomauttaa 16.5.2018 lausunnossaan, että VR-alueelle si-
joittuu yksi tervahauta, joka tulee merkitä kaavakarttaan.  

Kaavanlaatija toteaa 22.5.2018 vastineessaan, että uudet alueidenkäyttö-
tavoitteet on huomioitu 4.6.2018 päivätyssä kaavaehdotuksessa ja selos-
tukseen lisätään maakuntakaavan osalta toteamus, että maakuntakaava-
merkinnöissä tai -määräyksissä ei ole sellaista mikä olisi ohjeena tätä ran-
ta-asemakaavaa muutettaessa. Selostusta täydennetään myös yleiskaa-
van sisältövaatimusten tarkastelulla ja siihen lisätään kuvaus luonnonolois-
ta kortteleiden alueella. Korttelissa 2 kerrosluku on jäänyt tässä käsiteltä-
vän alueen ulkopuolelle, merkintä lisätään kaavakarttaan ja VR-alueen  

määräykseen lisätään viittaus oikeaan säädökseen. Tervahauta lisätään 
kaavakarttaan. 

Lapin pelastuslaitoksen lausunnon osalta kaavan laatija toteaa, että kaa-
valla ei voi vaikuttaa tien rakenteisiin. Ranta-asemakaavatien toteuttami-
nen on kaava-alueen maanomistajien asia.  

Ottipaikka -kiinteistönomistajan muistutukseen kaavan laatija toteaa, että 
kaavan muutoksella käsitellään vain Kilpimellan ranta-asemakaavan kort-
telit 2 ja 3 sekä niiden välistä VR-aluetta, jotka ovat kaikki kaavamuutoksen 
hakijan tilan alueella. Muistutuksen tekijän esille ottama asia ei koske tätä 
ranta-asemakaavan muutosta. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan 
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julki-
sesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä ase-
makaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä 
vähintään 14 päivän ajan.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaehdo-
tuksesta (muistutus) ja se on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan 
päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

Kaavakarttaehdotus ja –selostus (4.6.2018) toimitetaan esityslistan ohes-
sa.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen muistutukset ja kaavan laatijan 
vastineen tiedoksi ja asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen vähintään 30 
päivän ajaksi nähtäville. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimitetaan Lapin 
ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Museovirastolle ja Lapin pelastuslaitokselle.  

 Päätös  Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 22.10.2018, 262 § 

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.7.–10.8.2018. Kuntaan saapui kaksi 
lausuntoa, muistutuksia ei saapunut. 

Museoviraston 22.8.2018 saapuneessa lausunnossa todetaan, että se on 
luonnosvaiheessa 16.5.2018 antanut lausunnon arkeologisen kulttuuripe-
rinnön huomioimisen ja merkintöjen osalta, mutta tätä lausuntoa ei ole 
huomioitu kaavaehdotuksessa.  

Tämän vuoksi Museovirasto toistaa, että kaavamerkinnöissä on sm-kohde, 
”kiinteä muinaisjäännös kohde”, jollaista ei ole merkitty kaavakarttaan. On 
epäselvää, mihin merkinnällä viitataan. Toisaalta, kaava-alueella on to-
dennäköisesti muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettu muinaisjään-
nös, joka puuttuu valtakunnallisesta muinaisjäännösrekisteristä 
(www.kyppi.fi). Vuoden 1995 inventoinnin tervahautaa osoittava likimääräi-
nen karttatieto sijoittaa sen kaavan eteläiselle virkistysaluevaraukselle.  

Museovirastolla ei ole ollut mahdollisuutta tarkastaa tervahautakohdetta. 
Koska tervahauta, jonka tarkemmat paikka- ja kuvaustiedot puuttuvat, on 
aikanaan arkeologin toteama, myös kaavoittaja voi tarkistaa sen sijainnin 
kaavaprosessin yhteydessä. Tervahauta tulee osoittaa kaavassa alueen 
osamerkinnällä (sm, katkoviiva) sekä varustaa kohde suojelumääräyksellä. 
Museovirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavamuutoksesta arkeolo-
gisen kulttuuriperinnön tai rakennetun kulttuuriympäristön suojelukysymys-
ten osalta. 

Lapin ELY-keskukselta 27.8.2018 saapuneessa lausunnossa huomaute-
taan, että kaavaselostuksesta poiketen MRL:n 54 §:n mukaisesti maakun-
takaava on otettava huomioon kaavaa muutettaessa, koska alueella ei ole 
voimassaolevaa yleiskaavaa. Selostuksessa kuitenkin on tuotu esiin kaa-
vamuutoksen suhde maakuntakaavaan ja sen määräyksiin.  

ELY-keskus toteaa, että luonnonympäristö on otettu kaavaehdotuksessa 
huomioon riittävällä tasolla eikä sillä ole huomautettavaa myöskään raken-
netun kulttuuriympäristön, liikenteen tai tulvakysymysten osalta. Kaava-
määräyksissä on mahdollisesti edelleen merkintöjä ja määräyksiä, jotka ei-
vät kohdistu kyseisen kaavamuutoksen alueelle. ELY-keskus huomauttaa 
vielä Museoviraston lausunnon mukaisesti, että mikäli kaava-alueella on 
kiinteä muinaisjäännös, tulee se merkitä kaavakarttaan ja varustaa kohde 
riittävällä suojelumääräyksellä. 

http://www.kyppi.fi/
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Kaavan laatijalta on 12.10.2018 saapunut vastine annettuihin lausuntoihin. 
Hän toteaa, että kaavan valmistelussa ei ole muinaisjäännösrekisteristä tai 
muistakaan tiedoista löytynyt merkintöjä kiinteästä muinaisjäännöksestä 
muutettavalla osalla Kilpimellan ranta-asemakaavaa. Museoviraston mai-
nitsemat muinaisjäännökset sijoittuvat ilmeisesti nyt kaavoitettavana ole-
van alueen ulkopuolelle. Kaavan muutosehdotusta valmisteltaessa huomio 
on pääosin kiinnitetty niihin kohteisiin, joihin muutoksella esitetään kortteli-
aluetta. Niillä alueilla ei ole merkkiä tervahaudasta eikä maasto ole topo-
grafialtakaan tervahaudan paikaksi soveltuva.  

Lapin ELY-keskuksen lausuntoon kaavan laatija jatkaa, että merkintöjen 
selityksistä ja määräyksistä poistetaan tarpeettomat merkinnät ja ELY-
keskuksen mainitsemat viranomaisneuvottelun muistio ja kaavasta annetut 
lausunnot liitetään kaavaselostukseen. 

12.10.2018 täydennetty selostus kaavaehdotuksesta ja -kartasta toimite-
taan oheismateriaalina.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kilpimellan ranta-asemakaavan muu-
toksen hyväksymistä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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263 § 
Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaava 
Dnro 111/6.6.2018 
 

Fyrklöver Invest Oy esittää 6.6.2018 saapuneella hakemuksella ranta-
asemakaavan laatimisen aloittamista kiinteistöjen Kemiläisenvaara (498–
401–150–23) ja Törmänrakka (498–401–150–25) alueelle.  
 
Ranta-asemakaavan laadinnan maankäytöllisenä tavoitteena on osoittaa 
väljä loma-asuntojen alue Kemiläisenvaaran länsirinteelle. Tavoite poikke-
aa voimassa olevasta Olos–Särkijärvi–Toras-Sieppi - osayleiskaavasta, 
jossa alue on maankäytön osalta merkitty M, maa- ja metsätalousalueeksi. 
Yhtiö esittää perusteluiksi ranta-asemakaavan laatimiseksi mm.  
 
– suunniteltu kaava-alue hyödyntää olemassa olevaa infraa palveluiden 

läheisyydessä 
– Torassieppiin vievän suunnitteilla olevan uuden kunnallistekniikan jäte-

vesiverkoston kannattavuus paranee   
– suhteellisen vähäinen ja kohtuullinen uudisrakentaminen, enintään 12 

rakennuspaikkaa n. 25 ha:n alueelle 
– kaavoituksen lähtökohtajana on luonnonarvojen säilyttäminen ja raken-

taminen osalta maisemaa kunnioittava väljä rakentamistapa 
– investorinäkökulma, kiinteistönomistajat tullevat itse toteuttamaan inf-

ran lisäksi esim. kausityöntekijöitä varten loma-asuntokohteita ko. alu-
eelle  

– alueen sijainti on erinomainen suhteessa Lapin matkailun kasvuun ja 
kehitykseen. 

 
Yhtiö esittää kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy:tä, joka on 
6.6.2018 toimittanut kehittämissuunnitelman vuodelta 2015 ja 25.9.2018 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) vireilletulosta päättämistä var-
ten.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selostettu mm. suunnittelutilan-
ne, kaavoitustyön tavoite, alueen olosuhteet, arvioitavat vaikutukset ja 
kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistuminen ja aikataulu. Tavoittee-
na on, että kaava saadaan keväällä 2019 valtuuston käsittelyyn. 
 
Osallisiksi on merkitty mm. viranomaiset ja maanomistajat sekä paliskunta. 
Viranomaisina mainitaan kunta, ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin pelastuslai-
tos, Museovirasto, Lapin sairaanhoitopiiri ja yhdyskuntatekniikan osalta 
myös Muonion Sähköosuuskunta. 
 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta 
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yh-
teydessä kuntaan ja toimitettava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodos-
taa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee toimittaa 
kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi 



Muonion kunta   Esityslista/  17/2018     371  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    22.10.2018 
 

 

ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja rakennus-
lain 63 ja 74 §)  
 
Kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tulee laatia riittävän aikai-
sessa vaiheessa suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä 
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen suunnitteluun liit-
tyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain tavoittei-
den kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitettavaan alueeseen, 
kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien maankäyttömuu-
tosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  
 
Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalli-
set on mahdollista tavoittaa ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mah-
dollisuudet valmisteluun osallistumiseen.  
 
Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämisek-
si. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella asiasta 
Lapin ELY-keskuksen kanssa ja osallisilla on mahdollisuus kaavan muu-
tosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ELY-keskukselle 
neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä. 
 
Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
listen ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedotta-
misen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aika-
taulusta.  
 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakun-
nalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
 
Kaavan hyväksyy valtuusto ja hallintosäännön mukaan Kaavoitusviran-
omaisena toimii hallitus.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.9.2018 toimitetaan esityslistan 
ohessa.   
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-
asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vi-
reilletulon.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  17/2018     372  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    22.10.2018 
 

 

264 § 
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 
Dnro 64/11.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 20.8.2018, 209 § 

Tarkastuslautakunta esitti 28.5.2017 kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa 
hallituksen 30.9.2018 mennessä valmistelemaan valtuustolle lausunnon 
toimenpiteistä, joihin vuoden 2017 arviointikertomus antaa aihetta. Val-
tuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen 18.6.2018. 

Vuoden 2017 painopistealueena tarkastuslautakunnalla oli kunnan hallinto 
ja hallintopalvelut, erityisesti henkilöstöhallinto ja -palvelut. Lisäksi soteen 
liittyen tarkasteltiin vanhuspalveluita. 

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen toimintavuoden 2017 toteutumiseen ja 
tilinpäätöksen tulokseen, mutta muistuttaa kuitenkin taloudenpidon tark-
kuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Lautakunta muistuttaa, että kunnalla 
on runsaasti velkaa ja investointitarpeita tulevaisuudessa muun muassa 
vesi- ja viemäriverkosto, tiestö sekä kunnan asuinkiinteistöt. Lisäksi lauta-
kunta toteaa, että maakunta- ja sote-uudistus muuttavat kunnan tulo- ja 
henkilöstörakennetta. Rahavirran saaminen elinvoimaisuuden kautta on 
keskeistä kunnan tulevaisuuden kannalta. 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota 
muun muassa seuraaviin asioihin: 

– omavalvonta on puutteellista 
– alijäämän kattamiseksi täytyy asettaa realistiset tavoitteet 
– investoinnit ovat siirtyneet, lautakunta toivoo pitkäntähtäimen suunni-

telmaa investointien toteuttamiseen 
– moni asia on työn alla ja niistä on tehty päätöksiä, näiden täytyy konk-

retisoitua myös toimenpiteiksi 
– vanhuspalveluiden osalta suunta on ollut oikea  
– valtuuston asettama tavoite, että 91 % vanhuksista pystyy elämään 

turvallisesti kotona, ei ole kuitenkaan toteutunut 
– tavoitteena ollut henkilöstön määrän supistaminen ja palkkakulujen 

karsiminen vuosittain 3 %:lla ei ole toteutunut 
– vesilaitoksen taksoja on korotettu, mutta talous ei ole tasapainossa 
– elinkeinotoiminta on terävöitynyt sekä yrittäjien ja kunnan välinen yh-

teistyö on tehostunut 
– kaavoituksessa on aukko kirkonkylän kehityksen kohdalla ja se jarrut-

taa alueen kehittymistä 
– kunnan imagoa on rakennettu määrätietoisesti oikeaan suuntaan 
– kuntakonsernin asuntoja on kunnostettu ja vuokrantarkistukset ovat 

meneillään, mutta kunnan edustaja ei ole ollut paikalla konsernin yhtiö-
kokouksissa, joissa kunnan kuuluu ohjeistaa ja käyttää ylintä päätäntä-
valtaa 

– tarpeetonta omaisuutta on syytä realisoida edelleen 
– tulee olla tarkka, että jokaisen hallintokunnan työhyvinvointi on riittävän 

hyvällä tasolla, hyvinvointiin kuuluvat selkeät toimenkuvat, perehdyttä-
minen työhön sekä kehityskeskustelut 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksesta 28.9.2018 mennessä. Lausuntojen pohjalta laaditaan 
kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 2017 
arviointikertomus antaa aihetta. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 

– Kunnanhallitus 22.10.2018, 264 § 

Hallitus on pyytänyt lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arviointi-
kertomuksesta 28.9. mennessä. Elinkeinolautakunta on antanut 23.8., tek-
ninen lautakunta 10.9., sivistyslautakunta 12.9. ja sosiaalilautakunta 25.9. 
lausunnon arviointikertomuksesta. 

Elinkeinolautakunta toteaa, että se asetti vuonna 2017 selkeäksi tavoit-
teeksi tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen edellyttä-
mällä tavalla toiminnan tehostamisen ja kokouskertojen lisäämisen muiden 
elinkeinostrategisten tavoitteiden ohella. Tehostamistoimet ovat jatkuneet 
vuoden 2018 aikana. Lisäksi elinkeinolautakunta toteaa, että rekrytoinnit 
kuntakentässä ovat edesauttamassa tarkastuslautakunnan arviointikerto-
muksen kohdassa 6. kirjaamien suuntaviivojen ja haasteiden toteutumi-
seen ja kunnan valmiuden parantamiseen kohtaamaan tulossa olevaa hal-
linnollista suuruudistusta. 

Tekninen lautakunta toteaa, että teknisellä osastolla on alettu tekemään 
pitkäntähtäimen suunnitelmaa rakennetun ympäristön ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi. Lisäksi lautakunta toteaa, että vesihuoltolaitos ei edelleen-
kään pysty kattamaan kaikkia kustannuksiaan asiakasmaksuilla vesihuolto-
lain vaatimalla tavalla. Tilannetta on vaikeuttanut liian harvoin tehdyt hinta-
tarkistukset, jolloin hintojen korotustarve on todella suuri. Vesihuoltolaitok-
sen taksat on tarkistettu viimeksi 1.1.2018 alkaen ja uusia tarkistuksia tul-
laan esittämään kunnanhallitukselle. Tavoitteena on saattaa taksat lain 
vaatimalle tasolle mahdollisimman pian. 

Sivistyslautakunta kiinnitti erityistä huomiota hallinnonalan koulupuolen 
työhyvinvointiin raskaan lukuvuoden 2017-18 jälkeen. Tiedonvaihtoa lauta-
kunnan ja opettajien välillä tehostetaan opettajien ja lautakunnan tapaami-
silla. Sivistystoimen hallinto panostaa arkisen työn sujuvuuteen. 

Sosiaalilautakunta toteaa lausunnossaan, että tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksen pohjalta kotipalveluun tarvitaan lisäresursseja. Sosiaali-
lautakunta esittää, että vuoden 2019 talousarvioesitykseen varataan mää-
räraha lisäresurssien palkkaamiseen. 

Lisäksi kunnan hallinto-osasto toteaa tarkastuslautakunnan arviointikerto-
mukseen seuraavaa: 

– Alijäämä on saatu lähes katettua, mutta tarkkaa taloudenpitoa on syytä 
jatkaa tulevaisuudessa. Kunnalla on kuitenkin myös korjausvelkaa mones-
sa asiassa, joten näiden välille tulee löytää kestävä tasapaino. 
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– Henkilöstön määrän supistuminen ja palkkakulujen karsiminen vuosittain 
3 %:lla ei ole ollut realistinen, mikä on osittain näkynyt työhyvinvoinnin las-
kemisena. 

– Vuoden 2018 aikana on keskitytty työhyvinvoinnin kehittämiseen, toi-
menkuvien päivittämiseen ja palkkausepäkohtien ratkaisemiseen. Aloitet-
tua työtä on syytä jatkaa. 

– Keskustan osa-yleiskaavan laatiminen on käynnistetty. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän sel-
vityksen edellä mainittujen tietojen perusteella. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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265 § 
Tilintarkastajan loppuraportin käsitteleminen 
Dnro 64/11.4.2018 
 

 Tilintarkastajalta on saatu 4.5.2018 päivätty tilintarkastajan loppuraportti 
vuodelta 2017. Tilintarkastaja käsittelee raportissaan lain ja valtuuston 
päätösten mukaisuutta, sisäistä valvontaa, riskien hallintaa ja konsernival-
vontaa, valtionosuuksia sekä kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. 

 Vuonna 2017 talousarviomäärärahoja ylitettiin seuraavasti: 
 – Käyttötalousosa 161 683 euroa 
 – Investointiosa  8 954 euroa 
 – Tuloslaskelmaosa 0 euroa 
 – Rahoituslaskelmaosa 0 euroa 
 – Yhteensä  170 637 euroa 
 
 Käyttötalousosan ylitykset olivat seuraavat: toisen asteen koulutus 55 000 

euroa (tot.aste 111,2 %), perusopetus 32 000 euroa (101,5 %), sivistystoi-
men hallinto 14 000 euroa (113,9 %). Lisäksi vesilaitoksen toimintakate 
alittui 47 000 euroa (40,1 %). Tilintarkastaja toteaa, että talousarvion ylityk-
set eivät ole olennaisia. 

 
 Vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli katettavaa alijäämää 887 000 euroa. 

Vuoden2017 tilinpäätös on ylijäämäinen 852 000 euroa, joten alijäämä on 
lähes kokonaan kyetty kattamaan. Talouden tasapainottamisen toteutumi-
sesta toimintakertomuksessa on todettu veroprosenttien korotukset sekä 
toiminnalliset ja rakenteelliset ratkaisut, mutta taloussuunnitelman riittä-
vyyttä ei ole tarkasteltu. Vuosien 2018–20 taloussuunnitelma on ylijäämäi-
nen 1,7 milj. euroa, joten alijäämä kyetään kattamaan. 

 
 Riskien hallinnan, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan osalta tilintar-

kastaja toteaa, että 

 sisäisen valvonnan ja riskein hallinnan perusteet on vahvistettu val-
tuustossa 9.6.2014. Perusteissa edellytettyjä toimenpiteitä ei ole tehty 
tai ainakaan niitä koskevia dokumentteja ei ole ollut käytettävissä. 

 hallintosäännössä on riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevia 
määräyksiä ja muun muassa velvoite tarkempien ohjeiden antamiseen, 
mutta kyseenomaisia ohjeita ei ole annettu. 

 konserniohjeiden hyväksymisajankohta ei selviä ohjeista, mutta ohjei-
siin ei sisälly nykyisen kuntalain mukaisia määräyksiä. 

 
Edellä mainitun pohjalta tilintarkastajan raportissa on todettu, että ohjeiden 
puuttuessa myös valtuuston vahvistamien perusteiden täytäntöönpano on 
ongelmallista. Kyseenomaiset ohjeet tulee vahvistaa ja konserniohjeet uu-
distaa nykyisen kuntalain mukaisiksi. 
 
Vanhustenhuollon sisäistä valvontaa on lähestytty kirjanpidon, tavoitteiden 
toteutumisen ja kustannusten kehittymisen perusteella. Tositteet ovat olleet 
kunnalle kuuluvia ja asianmukaisesti hyväksyttyjä, kahteen kertaan mak-
settuja laskuja ei ollut ja tulokirjaukset olivat asianmukaisia. Vanhuspalve-
lun kustannukset ovat Muoniossa olleet asukasta kohden keskimääräistä 
suuremmat. Tavoiteasettelu on vanhusten toimintakyvyn ja osallisuuden 
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kannalta puutteellinen siten, että tavoitteena on esitetty mittarit, mutta ei 
niiden tavoitearvoa. Laatusuositusten mukaista palvelurakennetta koskevat 
tavoitteet eivät ole toteutuneet omaishoidon tukea lukuun ottamatta. 
 
Toimintakate parani vuoden aikana 1,4 %. Toimintakatteeseen vaikuttavis-
ta tekijöistä menot vähentyivät 0,8 % ja tulot kasvoivat 2,8 %. Toimintame-
noista vähentyivät eniten henkilöstökulut 4,2 %. Vuosikate parani noin 
600 000 euroa ja oli riittävä poistoihin ja investointeihin.  
 
Vuosikate oli asukasta kohti laskettuna keskimääräistä parempi, samoin 
sen riittävyyttä kuvaavat tunnusluvut. Tunnuslukujen kehitys oli positiivista. 
Myös kaikki taseen tunnusluvut ovat parantuneet, mutta ovat selvästi hei-
kommat suhteessa keskimääräisiin tietoihin.  
 
Tilintarkastajan loppuraportti 2017 toimitetaan esityslistan oheismateriaali-
na. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2017 tie-
doksi. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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266 § 
Selvitys vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtämisestä 
Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle 
Dnro 161/16.10.2018 
 

 Ramboll Finland Oy on 10.10. tehnyt tarjouksen selvitystyöstä koskien 
Muonion kunnan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtämistä Tunturi-
Lapin Vesi Oy:lle viitaten 5.10. tehtyyn tarjouspyyntöön. Tarjous on voi-
massa 10.12.2018 saakka. Selvitys teetetään yhdessä Tunturi-Lapin Vesi 
Oy:n kanssa. 

 Tehtävänä on laatia selvitys kunnan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan 
mahdollisesta siirtämisestä Kolarin kunnan omistamalle Tunturi-Lapin Vesi 
Oy:lle. Selvityksessä tarkastellaan vaihtoehtoisia malleja yhdistymisen to-
teutukselle ja laaditaan liiketaloudelliset ennusteet yhdistymisen vaikutuk-
sista.  

 Selvitys tehdään kolmessa vaiheessa. Ensin laaditaan lyhyt kuvaus vesi-
huoltolaitoksen nykytilasta ja tulevista investointitarpeista. Toisessa vai-
heessa määritetään Muonion vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuuden nyky-
käyttöarvo laitoksilta kerättävän aineiston perusteella. Laitoksille laaditaan 
kassavirta-analyysiin perustuva liiketaloudellinen ennustemalli, jonka avulla 
voidaan laskea nykyisille laitoksille tuottoarvo sekä tutkia eri organisaatio-
mallien taloudellista ennustetta. Kolmas osa käsittää vesihuoltolaitosten 
toiminnan järjestämisen vertailun, jossa tarkastellaan kahta eri toiminta-
muotoa mm. omistuksen, hallinnon, henkilöstön, kirjanpidon, verotuksen 
sekä talouden läpinäkyvyyden ja kuluttajilta perittävien maksujen näkökul-
masta. Selvityksessä kuvataan myös toimintamuodon muutosprosessin-
kulkua ja siihen liittyviä erityiskysymyksiä. 

 Vertailtavat toimintamallit ovat alustavasti seuraavat: 

 Toiminnan jatkaminen nykyisellä mallilla 

 Tunturi-Lapin Vesi Oy ostaa Muonion vesihuoltolaitoksen käyttöomai-
suuden ja liiketoiminnan liiketoimintakaupalla 

 Muonion kunta tulee Tunturi-Lapin Vesi Oy:n osakkaaksi ja Muonion 
vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuus ja liiketoiminta siirretään osin ap-
porttina ja osin liiketoimintakaupalla Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle. 

 
 Tarjouksen mukaiset tehtävät Ramboll Finland Oy laatii kokonaishinnalla 

13 220 euroa (alv 0 %). Erikseen sovittavien kokouskäyntien kustannukset 
veloitetaan erikseen tuntihinnaston ja voimassa olevien yleisten matkakor-
vausperusteiden mukaisesti.  

 
Selvitystyö valmistuu tarjouksen mukaan 30.12.2018 mennessä. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Ramboll Finland Oy:n tarjouksen kokonaishintaan 
13 220 euroa (alv 0 %) sekä kokouskäynnit tuntihinnaston ja matkakor-
vausperusteiden mukaisesti. 
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Muutettu 
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kunta sitoutuu maksamaan puolet tehtävästä 
selvityksestä, mikäli Tunturi-Lapin Vesi Oy päättää hyväksyä Ramboll Fin-
land Oy:n tarjouksen selvityksen tekemisestä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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267 § 
Elinkeinokoordinaattorin rekrytoinnin aloittaminen 
 

Elinkeinossa on täyttämättä hankekoordinaattorin toimi, minkä lisäksi elin-
keinokoordinaattori on ilmoittanut irtisanoutuvansa ensi vuoden tammikuun 
lopussa. Kunnan yhteistyösuhteiden hoitaminen mm. yrittäjien kanssa 
edellyttää henkilön rekrytoimista elinkeinotoimeen jo ennen organisaatio-
uudistuksen toteutumista. 
 
Elinkeinokoordinaattorin rekrytoiminen aloitetaan siten, että uusi työntekijä 
elinkeinossa aloittaisi toimessaan 1.1.2019. Näin toimimalla nykyinen toi-
men hoitaja ehtii ennen työsuhteensa päättymistä perehdyttää uuden elin-
keinokoordinaattorin tehtäväänsä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus aloittaa elinkeinokoordinaattorin rekrytoinnin toistaiseksi 
voimassa olevaan työsuhteeseen siten, että uusi työntekijä aloittaisi toi-
messaan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Palkkauksena on elinkeino-
koordinaattorin nykyinen tehtäväkohtainen palkka 3 300 e/kk, minkä lisäksi 
maksetaan rekrytointilisänä 200 e/kk 31.12.2019 saakka. 

 Lisäksi hallitus nimeää rekrytoinnista vastaavan työryhmän, johon nime-
tään kunnanjohtaja, maaseutupäällikkö, henkilöstökoordinaattori ja elinkei-
nolautakunnan puheenjohtaja. Kunnanjohtaja voi lisäksi tarvittaessa täy-
dentää työryhmää ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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268 § 
Epäpätevyysalennuksen käyttö varhaiskasvatuksessa 
Dnro 152/8.10.2018 
 

Henkilöstökoordinaattorille on 25.9.2018 toimitettu kolme vaatimusta liitty-
en epäpätevyysalennuksen käyttöön varhaiskasvatuksessa. Vaatimuksissa 
pyydetään tarkistamaan palkkauksen perusteet takautuvasti yhden ryhmä-
perhepäivähoitajan osalta 1.11.2017–7.8.2018 väliseltä ajalta, toisen osal-
ta 1.11.2017 alkaen ja kolmannen osalta 1.11.2017–11.5.2018 väliseltä 
ajalta. 
 
Vs. varhaiskasvatusjohtaja on antanut pyynnöstä henkilöstökoordinaattoril-
le lausunnon asiasta. Hän toteaa lausunnossaan, että ryhmäpäiväkoti 
Mansikka muutettiin päiväkoti Tunturihelmen vuorohoito-osastoksi 
1.11.2017 lukien ja päiväkodissa vaadittava kelpoisuusehto on lastenhoita-
ja. Kyseiset ryhmäperhepäivähoitajat ovat toimineet 1.11.2017 lukien las-
tenhoitajan työtehtävissä. Työn vaativuustekijät ovat olleet samat kun las-
tenhoitajilla ja he ovat työskennelleet vastuullisesti ja itsenäisesti sekä yk-
sin että ryhmässä kaikissa työvuoroissa. Vs. varhaiskasvatusjohtaja on 
esittänyt, että palkkaus tarkastetaan hakijoiden vaatimuksissa esitetyllä ta-
valla. 
 
KVTES:n 2.luvun 9 §:n 3.momentin mukaisesti tehtäväkohtaisen palkan 
alentaminen voidaan tehdä vain kyseisen luvun 10 §:ssä tarkoitetuissa ta-
pauksissa. Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään 
edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoi-
suusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä 
tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. 
kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka olla kuitenkin enintään 
10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää. 
 
Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos: 
- työnvaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin 

palkkahinnoittelun alaraja ja 
- työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä 

työntekijä. 
 
Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puut-
tuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennuksen saa tehdä ja se saa ol-
la enintään 10 %. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 10.10. toimitetussa lausunnossaan esittänyt, 
että kyseisten ryhmäperhepäivähoitajien osalta päätetään epäpäte-
vyysalennuksen käyttö poistettavaksi ja maksetaan takautuvasti vähennet-
ty epäpätevyysalennus 5 % vaatimusten mukaisesti. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kyseisten ryhmäperhepäivähoitajien osalta 
epäpätevyysalennuksen käyttö poistetaan ja heille maksetaan takautuvasti 
vähennetty epäpätevyysalennus 5 % vaatimusten mukaisesti. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin 10 minuutin kokoustauko. Tauon 
päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet ovat 
edelleen läsnä kokouksessa. 
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269 § 
Keskuskeittiön työntekijöiden työaikakirjanpidon korjaaminen 
Dnro 152/8.10.2018 
 

Paikallisneuvottelussa keskuskeittiön tilanteesta 8.3.2018 keskusteltiin 
keskuskeittiön työvuorolistojen ja toteumalistojen epäselvyyksistä. Tuolloin 
päätettiin, että listoista otetaan muutama koehenkilö ja otanta, jonka perus-
teella voidaan hahmottaa virheellisten tuntien suuruusluokka kalenteri-
vuosien 2015–2018 osalta. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta esimer-
kiksi rahakorvaukseen ja vapaaseen. 
 
Keskuskeittiön työvuorolistoja ja toteumalistoja on tarkasteltu kuluvan vuo-
den aikana. Näiden tarkasteluiden pohjalta on todettu, että täyttä varmuut-
ta epäselvyyksiin ei voida saada, koska työaikojen toteutumisen kirjaami-
nen on ollut puutteellista. Näin ollen työnantajalla on tiedossaan ainoas-
taan se tieto, jonka työaikajärjestelmä tällä hetkellä osoittaa. 
 
Keskuskeittiölle on hankittu lisäkoulutusta työaikaohjelman käyttöön kulu-
van vuoden aikana, joten tulevaisuudessa mahdolliset epäkohdat tulee 
korjata heti niiden ilmaannuttua. Esimiehen ja työntekijöiden tulee yhdessä 
huolehtia, että työaikakirjanpito vastaa toteutuneita työtunteja. 
 
Henkilöstökoordinaattori on 10.10. saapuneella lausunnollaan esittänyt, et-
tä keskuskeittiön työaikakirjanpito oikaistaan 1.10.2018 lukien seuraavan 
periaatteen mukaisesti: 

 Kertyneistä työtunneista pidetään vapaata pääsääntöisesti 116,25 tun-
tiin saakka (3 viikkoa), pois lukien keittäjä, jolle vapaata annetaan 
193,75 tuntia (5 viikkoa). 

 Tämän jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävät työtunnit maksetaan yksin-
kertaisena tuntipalkkana. 

 Vapaat on suunniteltava pidettäväksi vuoden 2019 syyskuun loppuun 
mennessä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy keskuskeittiön työntekijöiden työaikakirjanpidon 
korjaamisen henkilöstökoordinaattorin esittämän periaatteen mukaisesti.  

 Lisäksi hallitus korostaa, että esimiehen ja työntekijöiden tulee yhdessä 
huolehtia, että työaikakirjanpito vastaa toteutuneita työtunteja. 

Päätös Kosti Hietala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 
 
 Asiasta käytiin laaja keskustelu. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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270 § 
Opettajien TVA-erän jakaminen takautuvasti lukuvuodelta 2017-2018 
Dnro 2/4.1.2018 

Sivistyslautakunta käsitteli 14.6. opettajien TVA-ryhmän 29.5.2018 teke-
mää esitystä järjestelyerän jakamisesta lukuvuonna 1.8.2017–31.7.2018. 
TVA-ryhmä on esittänyt, että erän jakamisessa käytetään seuraavia työn 
vaativuustekijöitä: 

1. Vararehtorius 
2. Esi- ja alkuopetus 
3. Lisävastuu 
– kolmiportaisen tuen konsultaatio/erityisopettajat 
– hankkeiden koordinaatio 
4. Opetusryhmät 
– opetusryhmä yli 25 oppilasta 
– vaikeasti kehitysvammaisten opetus. 
 
Jaettava summa on 1672,24 euroa/kk. Yhtenäiskoulun vararehtorille mak-
settava summa on 250 euroa/kk ja lukion vararehtorille 150 euroa/kk. Lop-
pusumma jaetaan em. vaativuustekijöiden mukaan, pois lukien vararehto-
rius. Summaksi muodostui täten 97,86 euroa/kk/vaativuustekijä. 

Sivistyslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että opettajien TVA-erä luku-
vuodelle 2017–2018 jaetaan TVA-ryhmän ehdotuksen mukaisesti. 

Opettajien TVA-eränä käytetyn erän jakamisen perusteita on selvitetty hal-
linto-osastolla kuluvan vuoden aikana. Järjestelyeriä on vuosien saatossa 
käytetty OVTES:n piirissä TVA-eränä lisätehtävistä opettajille. OVTES 
vuosille 2018–2019 sisältää 1.1.2019 lukien paikallisen järjestelyerän, jon-
ka suuruus on 0,9 % kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopi-
muksen palkkasummasta. Kyseisen järjestelyerän jakamisen yhteydessä 
on syytä selvittää myös aiemmin TVA-eränä käytetyn summan jakotapa 
jatkossa. 

TVA-ryhmän 29.5.2018 muistio toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että opettajien TVA-erä lukuvuodelle 2017–2018 
jaetaan TVA-ryhmän ehdotuksen mukaisesti ja maksetaan takautuvasti sii-
hen oikeutetuille opettajille. 

 TVA-erän jakotapa selvitetään OVTES:n mukaisesti jaettavan järjestely-
erän jakoperusteiden ratkaisemisen yhteydessä. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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271 § 
Vastatarjous kunnan ostotarjoukseen 
Dnro 134/30.8.2018 
 

 Kunta on tehnyt ehdollisen ostotarjouksen 29.5.2018 Muonion keskustan 
kaava-alueella sijaitsevasta tontista AO-409-3, jonka kiinteistötunnus on 
498-401-193-0, pinta-ala 2015 m2 ja rakennusoikeus 403 m2. Kunnan tar-
jous oli 12 090 euroa (30 euroa/rakennusoikeusneliömetri). 

 Kiinteistön omistaja on tehnyt 28.8. kunnalle vastatarjouksen tontista. 
Omistaja ei ole valmis myymään tonttia kunnan tarjoamaan hintaan, vaan 
pitää kohtuullisena hintana 58 euroa rakennusoikeusneliömetriltä, vastatar-
jous on 23 374 euroa. Perusteena hinnalle pidetään tontin erinomaista si-
jaintia Muonion keskustassa sekä kunnan myynnissä olevien tonttien kes-
kihintaa 68,33 euroa rakennusoikeusneliömetriltä. 

 Tekninen johtaja on 5.9. antamassaan lausunnossaan todennut, että tek-
nisen osaston näkemyksen mukaan kunnan ei tule hyväksyä vastatarjous-
ta. Esitetty 58 euroa/m2 olisi käypä hinta, mikäli tontti sijaitsisi Torniontien 
länsipuolella lähempänä kuntakeskusta. Lisäksi lähialueen maa on hyvin 
routivaa, mikä lisää rakentamiskustannuksia. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hylkää saapuneen vastatarjouksen. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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272 § 
Freeride Academy -hanke 
Dnro 153/9.10.2018 
 

Hankkeen tavoitteena on laajentaa lukion ja ammattiopisto Lappian vetä-
män Ski College-valmennusakatemian toimintaa vapaalaskuvalmennuk-
seen. Tarkoituksena on luoda Ski College:n tueksi toinen talviurheilun eri-
tyisosaamis-koulutusohjelma suomalaisille ja kansainvälisille vapaalaski-
joille. Kohderyhmän muodostavat erityisesti 15 vuotta täyttäneet vapaalas-
kun edistyneet harrastajat, jotka haluavat kehittää määrätietoisesti lajikoh-
taista osaamista joka myös mahdollistaisi osallistumisen kansainväliseen 
kilpailutoimintaan. Hankkeen lopullisena tavoitteena on luoda Ski College:n 
yhteyteen pysyvä akatemiajärjestelmä, jossa nuoret vapaalasku-urheilijat 
voivat yhdistää opiskelun ja urheilun täysipainoisesti Lappian ja lukion 
opiskelijoina esim. Rukan alppikoulun mallin mukaisesti.  
 
Hankkeen laajempana tavoitteena on vahvistaa ammattiopiston ja lukion 
profiloitumista sekä sitä kautta lisätä pienten yksiköiden vetovoimaisuutta 
ja niiden säilymistä tulevaisuudessa. Hanke kehittää myös muuta oppilai-
toksen toimintaa, esim. kokkiopiskelijoille voidaan pitää ravitsemukseen liit-
tyvää koulutusta, jossa perehdytään urheilijoiden ruokavalioon ja urheilijan 
ruokarytmin toteuttamiseen. Kunnalle hanke tuottaa imagollista hyötyä 
tuoden esiin kunnan elinvoimaisuutta ja rohkeutta uudistaa toimintakulttuu-
ria ja monipuolistaa kunnan palveluja.  
 
Hankkeen toteutusaika on 10/2018–10/2020 ja kustannusarvio 130 054 
euroa, jolle haetaan ESR-rahoitusta 80 %, yksityistä rahoitusta 10 % ja 
kunnan 10 %:n rahoitusosuus jakaantuu Lappian ja lukion kesken. 
  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy Freeride Academy -hankkeelle haetun ESR- ra-
hoituksen 2.10.2018 hankehakemuksen mukaisesti.  
 
Hanke käynnistetään, mikäli sille myönnetään haettu rahoitus. Sivistyslau-
takunta hallinnoi hanketta, se toteutetaan ajalla 10/2018–10/2020 ja koko-
naiskustannusarvio on 130 054 euroa. Hankerahoituksen kunnan osuus 6 
503 euroa katetaan toisen asteen koulutuksen tehtävätason määrärahasta.   

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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273 § 
Kunnanhallituksen edustus Kyläpirtti-hankkeen ohjausryhmässä 
Dnro 210/20.11.2017 
 

Kunnanhallitus päätti 19.3.2018 § 69 hakea rahoitusta Kyläpirtti-
hankkeelle, jonka tarkoituksena on luoda Muonion kuntakeskukseen kylän 
elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä lisäävä verkostoitumis-, kohtaamis- ja tapah-
tumapaikka Kyläpirtti. Tavoitteena on toimivan mallin luominen poikkisekto-
riselle yhteistyölle sekä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiselle. 
Hankkeen avulla on tarkoitus nostaa kuntalaisten kiinnostusta yhteisölli-
syyden ylläpitoon ja kehittämiseen.  
 
Lapin ELY-keskus on 4.9.2018 myöntänyt rahoituksen kehittämishankkeel-
le. 

 
Kunnanhallitusta on pyydetty nimeämään edustajansa Kyläpirtti-hankkeen 
ohjausryhmään. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus valitsee edustajansa Kyläpirtti-hankkeen ohjausryhmään. 

Päätös Hallitus valitsi edustajakseen Kyläpirtti-hankkeen ohjausryhmään Katja 
Muotkan. 
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274 § 
Vuoden 2019 äitienpäiväkunniamerkit 
 

Lapin aluehallinto virasto pyytää kirjeellään 24.9.2018 ehdotuksia  
äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi 2.11. mennessä.  

 
Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuor-
ten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistä-
jänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välit-
tämisen turvaajana. Myös muita yleisempiä ansioita voidaan ottaa huomi-
oon vanhemmuuden rinnalla. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunnia-
merkkiä ei ole tarkoitus antaa. 

 
Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on myös, että palkit-
tavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansio-
työssä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri ryh-
miä kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee 
edustaa tasapuolisesti äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei 
ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adop-
tio- ja sijaisäitejä voidaan ehdottaa palkittaviksi. Huomioon otetaan myös 
laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta; toiminta esimerkiksi 
lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululau-
takunnissa sekä vanhempainyhdistyksissä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus päättää äitienpäiväkunniamerkkien hakemisesta. 
 

Päätös  Hallitus päätti, ettei kunta hae tänä vuonna äitienpäiväkunniamerkkejä. 
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275 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
 

Kunnanvaltuuston kokous pidettiin 27.8.2018. Valtuusto valitsi sosiaalijoh-
tajan virkaan virkavaalilla Henna Takalan, ensimmäiselle varasijalle Katja 
Reginan ja toiselle varasijalle Kristiina Okkosen. Valtuusto jätti palvelu-
asumisen periaatepäätöksen yksimielisesti pöydälle ja määritti hallituksen 
ja valtuuston sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi hallintosuunnittelijan 
31.12.2019 saakka. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidettiin kunnantalossa nähtävänä ja lisät-
tiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 4.9. Valitusaika on päättynyt 11.10. 
Sosiaalijohtajan virkavalinnasta toimitettiin Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen valitus, johon hallitus on antanut lausuntonsa 10.10. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsi-
teltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle lail-
lisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä 
perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. 

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, 
mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen 
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, 
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei vali-
tuksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuus-
ton kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 
143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytän-
töönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa va-
lituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös 
täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 27.8. tekemästä sosiaalijohtajan vir-
kavalinnasta on tehty valitus.  
 
Muiden päätösten osalta hallitus toteaa, että valtuuston kokouksen pää-
tökset ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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276 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 

Tekniseltä osastolta on 11.10. saatu kopio 9.10. pidetyn teknisen lauta-
kunnan kokouksen pöytäkirjasta. Tekninen lautakunta nimesi tien, hyväksyi 
talous- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman, hyväksyi in-
vestointisuunnitelman, myönsi rakennusluvan, käsitteli uhkasakon täytän-
töönpanoa ympäristöasiassa, myönsi toimistosihteerille vuorotteluvapaan 
ja esitti vuokrankorotusta kunnanviraston asuntoihin. 
 
Sivistysosastolta on 15.10. saatu kopio 10.10 pidetyn sivistyslautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Sivistyslautakunta käsitteli talouden ja toiminnan 
katsauksen, hyväksyi sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet ja taloussuun-
nitelman, vahvisti edellisessä kokouksessa tekemänsä päätöksen ja käsit-
teli Lapset puheeksi –järjestelmän käyttöä. 
 
Sosiaaliosastolta on 17.10. saatu kopio 8.10. pidetyn sosiaalilautakunnan 
kokouksen pöytäkirjasta. Sosiaalilautakunta hyväksyi talousarvion ja talo-
ussuunnitelman, palautti nimikkeen muuttamisen valmisteluun, merkitsi 
aluehallintoviran luvan tiedoksi ja valitsi kaksi lähihoitajaa. 

 
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen kä-
sittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman 
viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. 

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmal-
la viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 
Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty 
päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa 
päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan, sivistyslau-
takunnan ja sosiaalilautakunnan viimeisimpien kokousten päätöksiin. 

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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277 § 
Asiakirjoja tiedoksi 
 

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistelluista 
asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja yleiskirjei-
den tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös eräistä 
valmistelun jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. 

Yhteenvetoon merkitään myös ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden 
päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 33 merkityt asiakirjat ja 
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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278 § 
Keskuskeittiön ateria- ja tuotehintojen tarkistaminen 

Keskuskeittiön toiminta alkaa uusissa tiloissa ammattiopisto Lappialla 
22.10.2018. Lisäksi elintarvikkeiden hankinta siirtyy 1.11.2018 alkaen KL-
Kuntahankinnat Oy:lle. Ravitsemispäällikkö ja taloussihteeri ovat laatineet 
seuraavan esityksen keskuskeittiön uusiksi ateria- ja tuotehinnoiksi: 

   Alv 0 % Alv 14 % 
– lounas/päivällinen (sis. kahvi) 4,80e 5,50e 
(henkilökuntaruoka) 
– jälkiruoka   1,14e 1,30e 
– vieras/kokousateria (sis. kahvi) 6,58e 7,50e 
 
Hallintokunnat: 
   Alv 0 % Alv 14 % 
– kahvi/tee/päivän pulla tai suolainen 4,50e 5,15e 
– täytekakkukahvit/erikoissuolaiset 6,00e 6,85e 
– voileipä/suolainen piirakka 1,93e 2,20e 
– karjalanpiirakka (sis. levite) 1,93e 2,20e 
– pulla   2,02e 2,30e  
– makea piirakka  2,02e 2,30e 
– täytekakkupala  3,33e 3,80e 
 
Opetus- ja sosiaalitoimi: 
   Alv 0 % 
– koululaisateria  3,35e 
– koululaisvälipala  1,05e 
– oppilaan vierasateria koululla 4,20e 
– Tunturihelmi lastenateria  3,35e 
– Tunturihelmi välipala  1,05e 
– lounas/päivällinen sosiaalitoimi 6,40e 
– työpaja- / työpaikkaharjoittelija 6,40e 
– kotiin kuljetettava ateria  6,40e 
– Marjapaikka/Ojusniitty ravintopäivä 16,20e 
 
Lappia: 
   Alv 0 % Alv 0 % Alv 14 % 
   oppilas muut muut 
– opiskelijalounas lukio ja Lappia 4,20e 
– aikuisopiskelijat  5,50e 
– kahvi   1,00e 0,88e 1,00e 
– tee   1,00e 0,88e 1,00e 
– kaakao   1,00e 0,88e 1,00e 
– pulla   1,20e 1,05e 1,20e 
– sämpylä/leipä/croissant (täytetty) 2,50e 2,19e 2,50e 
aamupala: 
 – sämpylä  0,80e 0,70e 0,80e 
 – 2 leikkelettä 0,50e 0,44e 0,50e 
 – tuoremehu  0,50e 0,44e 0,50e 
 – kananmuna 0,50e 0,44e 0,50e 
 – tomaatti/kurkku/salaatti 0,50e 0,44e 0,50e 
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   Alv 0 % Alv 0 % Alv 14 % 
   oppilas muut muut 
– jugurtti   0,80e 0,70e 0,80e 
– pillimehu/trip  0,80e 0,70e 0,80e 
– smoothie (itse tehty)  2,00e 1,75e 2,00e 
– virvoitusjuoma ½ litraa  2,10e 1,84e 2,10e 
 
   Alv 0 %  Alv 14 % 
– tähderuoka 750g rasia  2,63e 3,00e 
– takeaway kahvi oppilas ja hlökunta 1,05e 1,20e 
 
– erikoistuotteet/välitystuotteet ovh+30 % 
 
Hallintosäännön 47 §:n mukaan maksuista ja niiden yksityiskohtaisista pe-

rusteista päättää hallitus. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy keskuskeittiön ateria- ja tuotehintojen tarkistami-
sen edellä esitetyn mukaisesti 22.10.2018 alkaen. 
 

Päätös  Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn 
ajaksi. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikki Pöyskö  Sakari Silén 
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279 § 
Muut asiat 
Lausunto asetusluonnoksesta maanteiden ja rautateiden  
runkoverkosta ja niiden palvelutasosta 
Dnro 142/28.9.2018 

Liikenne- ja viestintäministeriö on 20.8. pyytänyt kunnan lausuntoa luonnok-
sesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden 
runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.  
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoasetus, jolla säädettäisiin 
valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäk-
si runkoverkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta pal-
velutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä. 
 
Lausunto on pitänyt toimittaa viimeistään 1.10. Lausuntopyyntöön on kun-
nanjohtajan johdolla laadittu lausunto, joka on toimitettu liikenne- ja viestin-
täministeriölle 28.9. Kunnan lausuntona on todettu seuraavaa: 
 
Muonion kannalta vt. 21:n sisällyttäminen runkoverkkoon Torniosta Kilpisjär-
velle nähdään ehdottoman tärkeänä. Samoin tärkeänä nähdään Torniosta 
Kolariin menevät radan sisällyttäminen runkoverkkoon ja radan sähköistä-
minen tulevaisuudessa. Keskeisimmät perustelut edellä mainituille ovat 
Muonion kannalta seuraavat neljä pääkohtaa: 
 
– Raskaanliikenteen määrä on tuplaantunut viimeisen 10 vuoden aikana 

vt. 21:llä Tornion-Kilpisjärvi välillä. Tällä hetkellä puolet kaikesta liiken-
teestä on raskasta ajoneuvoliikennettä. Pohjois-Norjan kalantuotannon 
kasvunäkymien myötä raskaanliikenteen ennustetaan tuplaantuvan vielä 
nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Runsas raskasliikenne kuluttaa tie-
verkkoa tavanomaista voimakkaammin sekä lisää tuntuvasti liikenneon-
nettomuuksien riskejä. Molemmista on jo näyttöä viimeisen 10 vuoden 
ajalta. Vt. 21:stä Torniosta-Kilpisjärvelle pidetään yhtenä Suomen vaaral-
lisimmista ja riskialttiimmista tieosuuksista, erityisesti talviaikaan. Norja 
näkee E8 tien strategisesti tärkeänä väylänä saada Pohjois-Norjan kala-
tuotteet Suomen kautta Eurooppaan ja maailmalle. Norjan liikenneviras-
to on myös alustavasti esittänyt, että Norja voisi osallistua E8 tien Poh-
jois-Suomen osuuksien ylläpitokustannuksiin. Norjan liikennevirasto nä-
kee E8 tien tärkeänä strategisena kokonaisuutena ja reittinä Pohjois-
Norjan kalataloudelle ja muullekin tuonnille ja viennille. Norjan liikennevi-
rasto onkin tehnyt strategisen suunnitelman E8 tien kunnossapitämiseksi 
sekä Borealis-älytien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tähän on varattu 
60 miljoonaa euroa seuraavalle 5 vuodelle.  

 
– Matkailun volyymi talvikautena sekä myös kesäkautena on kasvussa 

Muonion ja Tunturi-Lapin alueella. Kasvavat matkailijamäärät edellyttä-
vät toimivaa logistiikkaa, jonka tärkeänä osana on kunnossa oleva tie-
verkosto. Muonion ja Tunturi-Lapin matkailun tärkeinä logistisina pisteinä 
ovat Kittilän lentoasema sekä Kolarin juna-asema. Yhtä tärkeänä pide-
tään kunnossa olevaa tieverkkoa, jonka kautta matkailijavirrat kuljete-
taan lento- ja juna-asemilta matkailukohteisiin. Tieverkkoa käyttävät run-
saasti tietenkin myös omilla ajoneuvoilla kulkevat matkailijat. Matkailija-
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määriä ja petipaikkoja laskettaessa on Vt.21:n ja erityisesti Tunturi-Lapin 
alueella näiden volyymit selvästi isommat verrattuna E75 Pohjois-
Suomen tieosuuteen.  

 
– E8 tielle ja Vt.21:lle Muonion kohdalle on rakennettu 10 km pitkä Aurora-

koetiejakso, joka on parhaiten varusteltu älytie koko Euroopassa. Lisäksi 
älytie sijaitsee arktisissa olosuhteissa tarjoten kaikki haastavat keliolo-
suhteet neljänä vuoden aikana. Tämän lisäksi norjalaiset ovat rakenta-
neet E8 tielle Kilpisjärvi-Skibotn välille 40 km pitkän Borealis-
koetiejakson. Tämä älytie on varusteltu hieman eritavalla ja kevyemmin 
verrattua Auroraan. Nämä koetiejaksot on suunniteltu yhteistyössä siten, 
että paremmin varustellulla Aurora-älytiellä voi testata itsestään ajavaa 
autoa hieman helpommissa tie- ja keliolosuhteissa sekä hyvin varustel-
lun älytien tukeman teknologian avulla. Sen jälkeen voi siirtyä Borealis-
älytielle suorittamaan testejä haastavimmissa tie- ja keliolosuhteissa 
saaden vähemmän tukea älytiessä olevasta teknologiasta. Molemmilla 
koetiejaksoilla voi testata, tutkia ja kehittää ratkaisuja automaattisen 
ajamisen (Autonomous Driving) lisäksi myös seuraavissa osakokonai-
suuksissa: Connected Vehicles, Mobility as a Service sekä Intelligent 
Road Management. Muoniossa on myös merkittävää ajoneuvojen tes-
taustoimintaa talviolosuhteissa, joka on kasvanut volyymiltaan syste-
maattisesti viimeisen 30 vuoden aikana. Testiajoneuvot käyttävät testira-
tojen lisäksi myös julkisia teitä, mukaan lukien Vt21:stä. Suunnitelmissa 
on myös laajentaa testaustoimintaa talvikauden lisäksi kesäaikaan. Kas-
vava ajoneuvojen testaustoiminta lisää Vt.21:n käyttöä kasvavan ras-
kaanliikenteen ja matkailuliikenteen lisäksi.  

 
– Tärkeä seikka on myös Vt.21:n varrella toteutetut ja suunnitellut kai-

voshankkeet niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella, jotka entisesti lisää-
vät raskaanliikenteen määrä niin malmikuljetusten kuin kaivostoiminnan 
pyörittämiseen tarvittavien kuljetusten kautta. Kaivokset myös lisäävät 
huomattavasti henkilöautoliikenteen määrää. Malmikuljetuksia suunnitel-
taessa tarkastellaan tietenkin tieverkon lisäksi myös rataverkkoa. Näiden 
seikkojen valossa tuntuu ristiriitaiselta, että Suomen puolella ei nähdä E8 
tien suurta merkitystä nyt ja tulevaisuudessa Lapin, Torniojokilaakson 
sekä Tunturi-Lapin elinkeinoille. Sama koskee Suomen, Ruotsin ja Nor-
jan välillä tapahtuvaa kauppaa, tavaraliikennettä sekä ihmisvirtaa, jotka 
kaikki ovat kasvussa. Tähän lisäten myös E8:n tien kautta saavutettava 
Jäämeren sekä Koillisväylän yhteys Suomelle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus vahvistaa liikenne- ja viestintäministeriölle 28.9. toimitetun 
lausunnon kunnan lausunnoksi. 

 
Päätös  Hallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokoukses-

sa. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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280 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

– Hallintosääntö- ja organisaatiouudistus on tavoitteena toteuttaa siten, 
että valmista olisi kesäkuussa 2019. 

– Sosiaalityöntekijän irtisanoutuminen. 
– Hyvinvointikeskuksen peruskiven muuraus 1.11.2018. 
– Ympäristönsuojelun yhteistyö Sodankylän kanssa käsitellään joulukuun 

valtuustossa. Samassa yhteydessä tehdään pieniä muutoksia hallinto-
sääntöön. 

Päätös Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

281 § 
Muut asiat 

– Hallitus keskusteli mahdollisuudesta saada katuvalot keskustasta 
Olokselle päin olevalle lyhyelle valaisemattomalle tiealueelle. Pyyde-
tään teknistä osastoa ottamaan yhteyttä ELY-keskukseen ja tieduste-
lemaan asiasta. 

– Hallitus edellyttää, että työaikakirjanpito vastaa todellista toteutumaa 
kaikilla osastoilla. Esimiehet ja työntekijät molemmat huolehtivat sen 
paikkansapitävyydestä. Hallitus laajentaa työaikaseurannan koske-
maan kaikkia kunnan työntekijöitä. Hallitus pyytää raportoimaan toteu-
tumat kolmannesvuosittain.  

– Hallitukselle toimitetaan ajantasainen listaus myönnetyistä sivutoimilu-
vista.  

– Hallitus edellyttää teknistä osastoa käymään läpi vuoden loppuun 
mennessä vesimittareiden laskutuksen ja huolehtimaan, että kaikista 
käyttöpaikoista tehdään tasauslasku mittarilukeman perusteella vuosit-
tain. 

– Hallitus korostaa jäsenien ja varajäsenien velvollisuutta ilmoittaa mikäli 
eivät pääse osallistumaan lautakuntien kokouksiin.  

– Hallitus vaatii lautakuntia julkaisemaan pöytäkirjat viipymättä kunnan 
verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 

– Keskusteltiin Tunturi-Lapin Kehityksen rahoituksesta. 

 

282 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 34.
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, kos-

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 251–265, 267, 274–277, 279–282 

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan 

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  266, 268–273, 278 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va-

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  266, 268–273, 278 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 

 

 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 

Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskir-

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä se-

kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan al-

kamisen ajankohdasta. 

  



 

 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallin-

tolain 12§:ssä / hallintolainkäyttölain 21§:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan vii-

meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  

 


