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Pöytäkirjan nähtävänä- Kokouksesta laadittava pöytäkirja, johon liitetään valitusosoitus, pidetään 

pito ti 6.11.2018 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 6.11.2018. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on pe 19.10.2018 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten 

ilmoitustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Elli Rauhala 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 29.10.2018 klo 18.00–18.55 

Paikka  kunnantalon valtuustosali 

Läsnä olevat valtuutetut Hannaleena Huhtamäki puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Kosti Hietala   varapuheenjohtaja 
   Manu Friman  ” 

Mika Brännare  jäsen 
Mikael Heikkilä ” 
Petteri Hirsikangas ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Jukka Korhonen ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Petri Sinikumpu ” 
Juha Särkijärvi varajäsen  (Sakari Silénin tilalla) 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola 
  sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi 
  hallintojohtaja Katri Rantakokko 
  vt.sosiaalijohtaja Henna Takala 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
  taloussihteeri Merja Hietala 
 
Poissa   Aki Jauhojärvi jäsen 

Sakari Silén  ” 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus todettiin (44 §) 
 
Asiat  1–18, 44–61 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 5.11.2018, kunnantalo 
 
 
   

Markku Rauhala  Pentti Reponiemi 
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Pöytäkirja on ollut ti 6.11.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 6.11.2018 
 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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44 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asi-
oista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuus-
ton kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kulle-
kin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan 
verkkosivuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on 
oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä 
asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista 
on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset 
syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, 
joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen 
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotet-
tavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin 
on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulo-
järjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, 
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava 
voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jäl-
keen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat 
varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja pää-
tösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmas-
osaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 19.10.2018 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verk-
kosivuilla ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Esityslista on 
toimitettu valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, 
kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tar-
kastuslautakunnan jäsenille 24.10.2018. 
 
Sosialidemokraattien valtuutettu Sakari Silén on 22.10. ilmoittanut, ettei 
henkilökohtaisen syyn vuoksi pääse valtuuston kokoukseen. Hänen tilal-
leen on kutsuttu sosialidemokraattien ensimmäinen varavaltuutettu Kari 
Malila, joka on 29.10. ilmoittanut esteestään saapua valtuuston kokouk-
seen. Toinen varavaltuutettu Juha Särkijärvi on ilmoittanut saapuvansa 
kokoukseen. 
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Vasemmistoliiton valtuutettu Aki Jauhojärvi on 24.10. ilmoittanut, ettei 
työesteen vuoksi pääse valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on pyy-
detty Vasemmistoliiton ensimmäistä varavaltuutettua Katja Muotkaa ja 
toista varavaltuutettua Voitto Rauhalaa, mutta heillä on molemmilla mat-
kaeste. 

 
Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja tote-

si, että läsnä on 15 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Puheenjohtaja to-
tesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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45 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-
ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian 
kohdalla toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös al-
lekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja 
avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §). 

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Markku Rauhalan ja Pentti Reponiemen. 
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46 § – asia 3 
Tuloveroprosentti vuodelle 2019 
 
– Kunnanhallitus 22.10.2018, 253 § 

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 vii-
meistään 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. 
Käytännössä laskelmia ja arvioita on kuitenkin tarpeen tehdä mm. sen 
selvittämiseksi, selviääkö kunta entisellä tuloveroprosentilla. Tulovero-
prosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.  
Verotulojen kehitykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä veroperus-
teisiin tehtävät muutokset.  
 
Kuntaliiton 17.9. päivitetyn verotuloennustekehikon mukaan kunnallisve-
ron veropohja kasvaa ensi vuonna 3,2 %. Kunnille arvioidaan maksetta-
van kunnallisveroja 5,7 % enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2018. Yh-
teisöveroa kunnille arvioidaan maksettavan 9,1 % enemmän kuin vuonna 
2018. Kaikki verotulolajit huomioiden kuntien verotulojen arvioidaan nou-
sevan 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 tuloveroprosentik-
si 21,5. 

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

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 46 § 
 

Päätös Matti Myllykangas tiedusteli tulevan vuoden investoinneista. Tekninen 
johtaja Tammilehto totesi, että esitettyjä investointeja ei ole vielä käsitel-
ty, mutta vuodelle 2019 esitetään muun muassa uuden rivitalon raken-
tamista. 

 
Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. 
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47 § – asia 4 
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 

– Kunnanhallitus 22.10.2018, 254 § 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, 
mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistö-
verolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tu-
lee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteis-
töverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöve-
roprosentin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädettyjen vaihtelu-
välien rajoissa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveropro-
sentin. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vahvistetun vero-
tusarvon perusteella 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 osal-
ta 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. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 47 § 
 

Päätös Valtuusto keskusteli asian käsittelyn aikana rakentamattomien rakennus-
paikkojen lukumäärästä. 

 
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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48 § – asia 5 
Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisen toimivallasta 
päättäminen vuosien 2019–2021 osalta 
 
– Kunnanhallitus 22.10.2018, 255 § 
 

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

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohal-
linnolle 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 teh-
ty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 
31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta. 

Ajalle 1.1.2016–31.12.2018 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- et-
tä 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, kun-
nan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus 20.11.2018 
mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen 
tekemiseen on kunnanvaltuustolla, jollei valtuusto ole siirtänyt toimival-
taansa 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 tul-
lut vuosittain 2-3 kappaletta.  

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

Päätös  Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän asian käsitte-
lyn 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 pohjaehdotukses-
ta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. 
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 Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa pohjaesitystä kannattavat ää-
nestävät JAA ja Silénin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa 
hyväksyttiin. 

 Äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä. Pohja-
esitystä äänestyksessä kannattivat Minna Back-Tolonen, Petteri Hirsi-
kangas, Jukka Korhonen, Heikki Pöyskö ja Anne-Mari Keimiöniemi. 
Silénin esitystä äänestyksessä kannatti Silénin lisäksi Aki Jauhojärvi. Pu-
heenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli voittanut äänestyksen. 

 Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen esittää valtuustolle, että kun-
ta ei pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapautta-
misessa vuosina 2019–2021. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 48 § 
 

Päätös Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsitte-
lyyn. 

 
Keskustelun aikana Pentti Reponiemi esitti, että kunta pidättää itsellään 
toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019–
2021. Markku Rauhala ja Matti Myllykangas kannattivat Reponiemen esi-
tystä. 
 
Anne-Mari Keimiöniemi ilmoitti kannattavansa hallituksen esitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pohjaesityksestä 
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. 
 
Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa nimenhuutoäänestyksessä 
pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Reponiemen esitystä kan-
nattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA-ääntä ja kuusi (6) EI-ääntä 
(liite nro 8). Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli voittanut äänestyk-
sen. 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston päätöksenä, että kunta ei pidätä itsellään 
toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019–
2021. 
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49 § – asia 6 
Investointimäärärahan siirtäminen katuvalojen uusimiseen 
Dnro 136/12.9.2018 
 
– Kunnanhallitus 22.10.2018, 256 § 
 

 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 mak-
soivat asennettuna 5 700 euroa.  

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

Kunnanvaltuusto on budjetoinut 1 700 000 euroa hyvinvointikeskuksen 
suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. Kunnanvaltuusto on päät-
tänyt hyvinvointikeskushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, 
joten vuodelle 2018 varattu hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja raken-
tamiseen varattu määräraha jää pääosin käyttämättä. 

 Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 52 000 euron mää-
rärahan siirtämistä kohteelta hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja raken-
tamisen aloitus kohteelle katuvalojen uusiminen sekä esittänyt, että kun-
nanhallitus valtuuttaa teknisen osaston hankkimaan uudet led-valaisimet 
määrärahojen 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. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 49 § 
 
 Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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50 § – asia 7 
Investointimäärärahan siirtäminen Marjapaikan investointihankkeelle 
Dnro 136/12.9.2018 
 
– Kunnanhallitus 22.10.2018, 257 § 
 

 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. Jääh-
dytyslaitteisto maksaa noin 5 000 euroa ja se asennettaisiin IV-laitteiston 
yhteyteen. 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 päät-
tänyt hyvinvointikeskushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, 
joten vuodelle 2018 varattu hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja raken-
tamiseen varattu määräraha jää pääosin käyttämättä. 

 Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 15 000 euron mää-
rärahan siirtämistä kohteelta hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja raken-
tamisen aloitus kohteelle Marjapaikan potilashuoneiden IV-koneiden sa-
neeraus. 

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. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 50 § 
 
 Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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51 § – asia 8 
Investointimäärärahan siirtäminen asuntotuotannon suunnitteluun 
Dnro 136/12.9.2018 
 
– Kunnanhallitus 17.9.2018, 228 § 
 

Muonion kunnan kuntastrategiassa on kirjattu tavoite aloittaa asuntora-
kentamisen suunnittelu tämän valtuustokauden aikana. 

Kunnanjohtajan kanssa käydyn keskustelun perusteella tekninen osasto 
on todennut että asuntorakennushankkeen suunnittelu tulisi käynnistää 
jo tämän syksyn aikana. Tarkoituksena on toteuttaa hanke ko-
konaisurakkana, jossa suunnittelusta vastaa tilaaja. Suunnittelu on tavoit-
teena saada valmiiksi vuoden 2018 aikana, jotta rakentaminen voisi al-
kaa keväällä 2019.  

Tekninen osasto on tilannut pohjatutkimuksen ja perustamistapalausun-
non Ludvig Filipin tiellä sijaitsevalle kunnan omistamalle AL-tontille 
(Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Tontille olisi mahdollis-
ta rakentaa mm. kaksikerroksinen, kerrosalaltaan 700 m2 asuinrivitalo. 

Alustavissa suunnitelmissa rivitaloon on ajateltu 2 kpl kolmioita, 4 kpl 
kaksioita, 4 kpl yksiöitä. Asuntojen koko ja määrä tarkennetaan vielä en-
nen mahdollisen suunnittelun aloittamista. 

Kunnanvaltuusto on budjetoinut 1 700 000 euroa hyvinvointikeskuksen 
suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. Kunnanvaltuusto on päät-
tänyt hyvinvointikeskushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, 
joten vuodelle 2018 varattu hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja raken-
tamiseen varattu määräraha jää pääosin käyttämättä. 

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.9. ja esitti kun-
nanhallitukselle 50 000 euron määrärahan siirtoa hyvinvointikeskuksen 
rakennushankkeelta uuden rivitalon rakennushankkeelle sekä esitti kun-
nanhallitukselle, että se valtuuttaisi teknisen osaston käynnistämään 
asuinrivitalon suunnittelun Ludvig Filipin tiellä sijaitsevalle kunnan omis-
tamalle tontille, mikäli maaperätutkimuksen mukaan tontti on rakennus-
kelpoinen. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen osaston käynnistämään asuinrivitalon 
suunnittelun Ludvig Filipin tiellä sijaitsevalle kunnan omistamalle tontille. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 50 000 euroa 
määrärahaa hyvinvointikeskuksen suunnittelu- ja rakennushankkeelta 
(8415/210) uuden rivitalon suunnitteluhankkeelle (8405/116). 

Päätös Kunnanjohtaja ilmoitti, että maaperätutkimuksen mukaan tontti on raken-
nuskelpoinen. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 51 § 
 

Päätös  Valtuusto keskusteli tämän asian käsittelyn aikana vanhan opettajien 
asuntolan purkamisesta ja esikoulurakennuksen kuntoarviosta. Lisäksi 
tekninen johtaja Tammilehto kertoi, mistä suunnittelukustannukset koos-
tuvat. 

 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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52 § – asia 9 
Talousarvion investointiosan ja rahoitusosan muuttaminen 
 
– Kunnanhallitus 22.10.2018, 258 § 
 

Kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2018 talousarvioon 1 700 000 eu-
roa investointimäärärahaa hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja raken-
tamisen aloittamiseen. Kunnanvaltuusto on päättänyt 14.5. § 11 hyvin-
vointikeskushankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen, joten vuo-
delle 2018 hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen varattu 
määräraha jää pääosin käyttämättä. Leasing-rahoituksen valinta vaikut-
taa myös valtuuston 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 hyvin-
vointikeskuksen rakentamiseen varattua hankekohtaista määrärahaa 
pienennetään 1 450 000 eurolla. 
 
Rahoituslaskelmassa on varattu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 
2 200 000 euroa. Leasing rahoitusmuodon valinnan seurauksena pitkä-
aikaisen lainan nostamiselle ei ole tarvetta. Pitkäaikaisen lainan nostami-
sen sijaan päivitetyssä rahoituslaskelmassa esitetään 700 000 euron li-
säystä lyhytaikaisiin lainoihin. Pitkäaikaisten lainojen vähennystä on oi-
kaistu 150 000 euroa pienemmäksi. Lisäksi päivitetyssä rahoituslaskel-
massa on huomioitu valtuuston 18.6. § 32 Muonion Melojat ry:lle myön-
tämä laina antolainojen lisäyksenä. 
 
Päivitetty rahoituslaskelma toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2018 talous-
arvion 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. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 52 § 
 
 Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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53 § – asia 10 
Periaatepäätös palveluasumishankinnasta 
Dnro 87/14.5.2018 

– Kunnanhallitus 20.8.2018, 203 § 
 

Sosiaalilautakunta käsitteli ikäihmisten asumispalveluiden uudelleenjär-
jestämistä 8.5. Lisäksi sosiaalilautakunta on 8.2. käsitellyt ikääntyneiden 
palveluiden järjestämissuunnitelmaa vuosille 2018–2021. Sen perusteel-
la ikääntyvien ihmisten palveluasumisen järjestäminen on ajankohtaista 
väestötietojen perusteella. 

Kunnassa on tällä hetkellä kaksi tehostettua palveluasumisyksikköä 
ikäihmisille, joista palvelukeskus Marjapaikassa on 15+3 ja Ojusniityssä 
12 paikkaa. Valmisteilla olevan vanhustenhuollon suunnitelman mukaan 
ja väestön määrä huomioiden tehostetun palveluasumisen tarve tuleville 
vuosille on yhteensä 24 paikkaa, joista 6 on tarkoitettu vuorohoitoon. 
Tarve on myös tavalliseen ja tuettuun palveluasumiseen, joiden määrä 
on 7 palveluasumiseen ja 3 tukiasuntoon. 

Nykyinen palvelukeskus Marjapaikka on osittain remontoitu, mutta vaatii 
edelleen huomattavia investointeja korjauksiin tulevina vuosina. Sote-
uudistuksen siirtymisen myötä on hyvä harkita kiinteistön myyntiä sa-
manaikaisesti, mikäli asumispalveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuot-
tajilta. 

Palveluasumishankinta on vaativa prosessi, joten siihen tarvitaan toimi-
alaan perehtynyt konsultti laatimaan tarjouspyynnöt ja muut vaadittavat 
asiakirjat. 

Vs. sosiaalijohtaja esitti sosiaalilautakunnalle 8.5., että lautakunta esittäi-
si kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta kilpailuttaa 
ikäihmisten asumispalvelut; tehostettua asumispalveluita 9 ja 3 vuorohoi-
topaikkaa sekä palveluasumiseen 7 ja tukiasumiseen 3 paikkaa. Lisäksi 
vs. sosiaalijohtaja esitti, että kunta myy samassa yhteydessä palvelukes-
kus Marjapaikan irtaimistoineen yksityiselle palveluntuottajalle ja palvelu-
tuotannon osalta toimittaisiin liikkeenluovutusperiaatteella. 

Sosiaalilautakunta päätti, että se esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että kunta kilpailuttaa ikäihmisten palveluasumisen 7 
paikkaa sekä tukiasumisen 3 paikkaa. Sosiaalilautakunta päätti lisäksi 
esittää kunnanhallitukselle, että selvitetään palveluasumisen Marjapaikan 
kiinteistön kunto ja siihen liittyvä palveluasumisen tarve ja mitoitus. Li-
säksi suunnittelussa tulee huomioida kotona asumisen tueksi tarvittava 
yöhoito ja muut tarvittavat palvelut. 

Palveluasumisen osalta on järjestetty valtuuston iltakoulu 15.6.2018. 

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan esitys: Sosiaalihuollon asumis-
palvelut ja suunnittelu kevät 2018. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee periaatepäätöksen 
ikäihmisten asumispalveluhankinnasta. Hankinta koskee enintään 9 te-
hostetun asumispalvelun paikkaa ja 3 vuorohoitopaikkaa sekä 7 palvelu-
asumisen paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa. Kunnalla tulee olla mahdol-
lisuus joko hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Kilpailuttamisen toteut-
tamisesta vastaa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta 
hankinnasta tekee valtuusto. 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankintaan sisällytetään mahdol-
lisuus myydä palvelukeskus Marjapaikka sillä ehdolla, että se joko korja-
taan palveluasumiseen soveltuvaksi tai korvataan uudella nykyaikaisella 
palveluasumiseen soveltuvalla rakennuksella tarjoajan toimesta. 

 Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että kunta hankkii ulkopuolisen asian-
tuntijan palveluita hankintaprosessin järjestämiseen. 

Päätös Keskustelun aikana Sakari Silén esitti, että palvelukeskus Marjapaikkaa 
ei esitettäisi myytäväksi. Silénin esitys raukesi kannattamattomana. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 27.8.2018, 39 § 
 

Päätös Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, palveluntuotanto säilyy kunnan 
omana, mutta Marjapaikka voidaan myydä. Manu Friman kannatti Silénin 
esitystä ja esitti, että 7 palveluasumisen ja 3 tukiasumispaikan rakennut-
taminen voidaan kilpailuttaa myös erillisenä hankkeena. Sakari Silén 
kannatti Manu Frimanin esitystä.  

 
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja mm. kunnanjohtaja totesi omassa 
kommentissaan, että valmistelua varten tarvitaan poliittinen tahtotila, jotta 
voidaan edetä päätöksen kautta toimenpiteisiin.  
 
Puheenjohtaja esitti, että asia pannaan pöydälle ja Pentti Reponiemi ja 
Petteri Hirsikangas kannattivat sitä.  
 
Koska oli tehty kannatettu esitys pöydällepanosta, puheenjohtaja esitti,  
että ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä, jatketaanko asian käsittelyä. 
Puheenjohtaja esitti myös, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat 
äänestävät ”jaa” ja asian pöydällepanoa kannattavat äänestävät ”ei”. Val-
tuusto hyväksyi menettelyn ja äänestysesityksen. 
 
Äänestyksessä annettiin 17 ei -ääntä (liite nro 6). 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen panna asian pöydälle. 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 53 § 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 73 §:n mukaan:  
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen teke-
mänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.  
 
Puheenjohtaja totesi Sakari Silénin tekemän esityksen rauenneeksi. 

 
 Puheenjohtaja ilmoitti, että Manu Friman on toimittanut kirjallisesti muute-

tun esityksen siten, että pohjaehdotukseen lauseen ”Hankinta koskee 
enintään 9 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja 3 vuorohoitopaikkaa 
sekä 7 palveluasumisen paikkaa ja 3 tukiasumisen paikkaa.” jälkeen lisä-
tään lause: ”Myös osatarjoukset ovat mahdollisia.”  

 
Pentti Reponiemi kannatti Frimanin tekemää esitystä. 

 
 Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä Frimanin esittämän li-

säyksen yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn 
lisäyksen. 

Puheenjohtaja totesi valtuuston tehneen periaatepäätöksen ikäihmisten 
asumispalveluhankinnasta seuraavasti: 

Hankinta koskee enintään 9 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja 3 vuo-
rohoitopaikkaa sekä 7 palveluasumisen paikkaa ja 3 tukiasumisen paik-
kaa. Myös osatarjoukset ovat mahdollisia. Kunnalla tulee olla mahdolli-
suus joko hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Kilpailuttamisen toteut-
tamisesta vastaa kunnanhallitus. Lopullisen päätöksen mahdollisesta 
hankinnasta tekee valtuusto. 

 Hankintaan sisällytetään mahdollisuus myydä palvelukeskus Marjapaikka 
sillä ehdolla, että se joko korjataan palveluasumiseen soveltuvaksi tai 
korvataan uudella nykyaikaisella palveluasumiseen soveltuvalla raken-
nuksella tarjoajan toimesta. 

 Kunta hankkii ulkopuolisen asiantuntijan palveluita hankintaprosessin jär-
jestämiseen. 
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54 § – asia 11 
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 laajentami-
sen North European Invest Oy:n esityksen mukaiselle alueelle. Kyseessä 
on Oloksen asemakaavan korttelin 2 tontin nro 1 muuttaminen ja kaavan 
laajentaminen siihen rajoittuvalle noin 10 ha:n suuruiselle alueelle. 
 
Kaavoitustyö keskeytettiin Isonmaan kaavoitustyön kiireellisyyden ja 
Olos–Särkijärvi–Torassieppi–osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä 
toimitettujen valitusten takia. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 
17.6.2014 antanut päätöksensä hyläten valtuuston päätöksestä toimitetut 
valitukset, ja osayleiskaava on 8.8. tullut voimaan kokonaisuudessaan. 
 
Kaavan laatijana toimii Seitap Oy. 
 
Kaavan laatijalta on 22.8.2014 saatu kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma 22.8. Se sisältää mm. kaavoitettavan alueen kuvauksen, 
kaavan lähtökohdat, tavoitteet, selvitykset ja suunnitelmat, arvioitavat 
vaikutukset, osalliset ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisen 
sekä kaavoitustyön aikataulun. Kaava on tarkoitus saada maalis-
huhtikuussa 2015 valtuuston käsittelyyn. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on 22.8. toimitettu kopio hallituk-
sen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia alu-
eiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvon-
nasta alueellaan ja sillä tulee olla käytettävissään riittävät voimavarat ja 
asiantuntemus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakenta-
mista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena 
on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamis-
ta ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maise-
makuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan 
käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä ta-
valla. Lain 51 § edellyttää, että asemakaava laaditaan ja pidetään ajan 
tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä 
edellyttää.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö edellyttää vuorovaikutteista kaa-
voitusmenettelyä, eli että menettely järjestetään ja suunnittelun lähtökoh-
dista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan siten, että 
osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
voituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Laissa korostetaan 
kansalaisten todellisia mahdollisuuksia kaavoituksen valmisteluun osal-
listumiseen 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 kunta-
laisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedottamisen yhtey-
dessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aikataulusta.  
 
Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, se-
kä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § edellyttää, että riittävän aikaisessa vai-
heessa laaditaan kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeel-
linen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa-
van vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyviä 
menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden 
kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitettavaan alueeseen, 
kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien maankäyttömuu-
tosten merkittävyyteen ja osallisten määrään. Tiedottamis- ja osallistu-
mismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalliset on mahdollista ta-
voittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mahdollisuudet valmiste-
luun osallistumiseen.  
 
Varmistaakseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyden kunta 
voi neuvotella asiasta alueellisen ympäristökeskuksen kanssa, ja osalli-
silla on mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä 
suunnitelman riittävyydestä. 
 
Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, se-
kä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta 
tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitel-
lusta aikataulusta.  
 
Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus toimii kunnan kaavoi-
tusviranomaisena. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajen-
nuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi, päättää kuuluttaa 
kaavoitustyön vireilletulosta ja laittaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtäville kunnan hallinto- ja tekniseen osastoon ja myös kunnan 
kotisivuille. 

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

 
Kaavanlaatijalta on 29.8.2016 saapunut tarkistettu osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sekä kaavaluonnos (23.6.). Kaavamuutosalue koskee 
Oloksen matkailukeskuksen ydinkeskuksessa olevaa korttelin 2 tonttia 1, 
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joka on kaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Kaava-
laajennusalue liittyy välittömästi nykyiseen asemakaava-alueeseen etelä-
reunassa kortteihin 2,3 ja 5. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdol-
listaa hotellitoimintaan liittyvien erillisten majoitusrakennusten rakentami-
nen ja liikenneyhteyksien järjestäminen. Maa-alueet ovat Olostunturi 
Oy:n omistuksessa. 
 
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 palvelevi-
en rakennusten muodostama ympäristö. Useampikerroksiset ja ulkoasul-
taan yhtenäiset rakennusmassat sijaitsevat asemakaavan ytimessä ja 
kaavan toteutuminen jäntevöittää taajamakuvaa. Matkailukeskuksen 
reuna-alueille on muodostunut erityyppisten loma-asuntorakennusten 
ryhmiä. Taajamakuvallinen vaikutelma näillä loma-asuntoalueilla on mel-
ko yhtenäinen.  
 
Kaavan laajennusalue sijoittuu hotellialueen eteläpuolella olevalle alueel-
le ja sen kautta kulkee ulkoilureittejä ja huoltoteitä. Alueet sijoittuvat 
ylimmillään noin tasoon +390 m. Rakentaminen alueella edellyttää tark-
kaa suunnittelua rakennusten ja teiden sijoittamisessa, jottei alueen vielä 
säilynyttä luonnonympäristöä tuhottaisi. Alueen kautta kulkevien reittien 
yhteydet tulee 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 kestä-
vää, tuoretta ja kuivahkoa kangasta.  
 
Alue on Olostunturin alaosassa sijaitsevaa pohjoiseen päin viettävää rin-
nettä, johon on rakennettu ulkoilureittiverkostoja, laskettelurinteitä ja his-
sejä. Sieltä avautuu näkymä Pallastuntureille ja pohjoisosassa sijaitse-
valle rakennetulle mökki- ja hotellialueelle. Matkailukeskuksen alueella 
on noin 250 työpaikkaa, joista noin puolet kausiluonteisia. Työpaikka-
määrän kasvu on riippuvainen alueen majoituskapasiteetin kehityksestä. 
 
Alueella on olemassa palveluja ja Muonion kirkonkylä on noin kuuden  
kilometrin päässä palveluineen. Kaavamuutosalue rajoittuu laajaan urhei-
lu- ja virkistyspalvelualueeseen. Oloksen kaava-alueelle on rakennettu 
keskitetty vesihuoltoverkko.  
 
Liikenneverkko on hyvin toimiva ja maankäytön tehostaminen lisää lii-
kennettä Oloksentiellä. Nykyinen tie on melko kapea ja sen leventäminen 
jalankulumahdollisuudella tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. 
Keskuksen katuverkon toimivuus ja pysäköinti on selvitetty yleiskaavan 
yhteydessä.  
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Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavaan, jossa se on osoitettu mat-
kailupalveluiden alueeksi. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittä-
viä matkailupalveluiden alueita, mm. matkailu- ja lomakeskuksia. Alue si-
sältyy 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 mitoituk-
seltaan yleiskaavan mukainen. Hotellitasoinen rakentaminen keskitetään 
pääosin nykyiselle kaava-alueelle. Erilliset majoitusrakennukset ja mah-
dollisia uusia hotellirakennuksia sijoitetaan laajennusalueelle, alueen 
pohjoisreunaan. Nykyisen kaavan rakennusaloja tarkistetaan ja samalla 
selvitetään korttelin sisäisiä liikenneyhteyksiä ja paikoitusmahdollisuuk-
sia. Kaavan laajennusalueen liikenneyhteyksien vuoksi hiihtoladun paik-
kaa joudutaan muuttamaan ja sille tutkitaan vaihtoehtoja. 

 
 Asemakaavaratkaisu ja sen vaikutukset 

 
Asemakaavaratkaisun vaihtoehtojen vertailu on suoritettu Arkkitehtitoi-
misto Neva Oy:n laatimien vaihtoehtoisten rakennemallien pohjalta.  
 
Valitun vaihtoehdon vaikutukset liikenteen järjestämiseksi edellyttävät 
mm. kevyen liikenteen yhteyden, alikulkutunnelin ja korvaavien ulkoilu-
reittien järjestämiseen. Liikenneyhteydet kaavan muutos- ja laajennus-
alueelta Oloksentielle tulisivat kulkemaan korttelin 2 tontin 1 alueen si-
säisen tie-verkon kautta. Asemakaavamääräys edellyttää katujen ja mui-
den yleisten alueiden toteuttamisen kuuluvan maanomistajille tai -
haltijoille.  
 
Laajennusalueen osalta on tutkittu kolmea vaihtoehtoa tehokkuuden 
osalta, kerrosluku vaihtelee alueen eri osissa hotellien ½III kerroksesta 
mökkirakennusten ½II kerrokseen maaston korkeusasemasta riippuen. 
Kaavoitettavan 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 
rakennusoikeus on voimassaolevan kaavan mukaan 31 680 k-m2 ja muu-
toksella se lisääntyy 6 050 k-m2, rakennusoikeutta on yhteensä muutok-
sen 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 enin-
tään laajennusalueella 0,4 ja muutosalueella 0,6.  
 
Kaavaluonnoksen korttelialueiden soveltuvuuden maastoon on suoritettu 
maastomallitarkastelulla. Se osoitti, että kaavaluonnoksen mukainen te-
hokas rakentaminen soveltuu alueelle ja täydentää toteutettua matkailu-
rakentamista. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen käyttöä tehoste-
taan ja säästetään mahdollisimman paljon rakentamiselta vapaana ulkoi-
lu-, urheilu- ja virkistysalueita. 
 
Asemakaavalla ja kaavamuutoksella kaikki korttelialueet osoitetaan ho-
telli- ja liikerakennusten korttelialueiksi (KL–1). Alueella saa sijoittaa 
myös loma-asuinhuoneistoja. Alueiden pinta-ala on yhteensä 12,765 ha 
ja tonttitehokkuus e=0,61.  
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Urheilu- ja virkistyspalvelualueiden alueita (VU) muodostuu 3,0330 ha, 
jossa sijaitsee osa laskettelurinteen alueesta. Retkeily- ja ulkoilualueita 
(VR) on 1 ha. VR-alueen kautta kulkee ulkoilureitti, jota varten joudutaan 
rakentamaan laajennusalueelle kulkevan kadun alittava tunneli. Asema-
kaavan laajennusalueella oleva ulkoilureittiverkosto joudutaan osittain 
poistamaan ja osoittamaan korvaavia reittejä alueen länsipuolella oleval-
le alueelle. Ohjeellisia reittireittivaihtoehtoja on osoitettu kaavaehdotuk-
sessa. 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. asemakaa-
van laatimisesta, sisällöstä, esitystavasta, kaavamääräyksistä ja oikeus-
vaikutuksista sekä ajanmukaisuuden arvioinnista ja 8. luku kaavoitusme-
nettelystä ja vuorovaikutuksesta. Laissa korostetaan kansalaisten todelli-
sia mahdollisuuksia kaavoituksen valmisteluun osallistumiseen ja edelly-
tetään viranomaisneuvottelujen järjestämistä. Valmisteluvaihe on osallis-
tumisen kannalta keskeinen, koska silloin määritellään kaavoituksen 
keskeisin sisältö.  
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten 62 §:ssä 
tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuu-
den varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla 
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide 
määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koske-
vassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden 
varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetul-
la, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina 
julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdes-
sä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä. 

 
  Kaavaluonnoksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 
 
 Ehdotus vs. kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus asettaa valmisteluvaiheen asiakirjat nähtäville ja lausun-
topyyntö toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityille vi-
ranomaistahoille 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 mieli-
pidettä 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 mielipi-
teissään yleissuunnitelman laatimiseen Oloksen alueelle ja asukasyhdis-
tys myös laajennusalueen rakennusoikeuden määrään ja sen vaikutuk-
siin tunturimaisemaan ja maankäyttöön sekä toimintaan myös kaava-
alueen ulkopuolella. 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 Olostunturin kansallismaiseman säilymisestä ja esittävät 
muutoksia kerroslukuun; asuntoyhtiö toteaa kerrosten määrän kortteleis-
sa 51 ja 53 poikkeavan alun perin sovitusta.  
 
Kaikissa mielipiteissä on otettu kantaa Oloksen alueen ulkoilureitteihin ja 
vaaditaan mm. latureitin turvaamista, etenkin toimivampaa ratkaisua la-
dun ja Oloksentien risteyskohtaan. Simonen toteaa, että uusi reitti on 
vaikeasti hiihdettävä mm. korkeuserojen ja mutkaisuuden takia, joten 
reitti tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja ratkaista risteyskohta sillan 
rakentamisella tunturista laskevan ja tunturia kiertävän reitin risteykseen. 
Asukasyhdistys esittää Oloksentien linjauksen muuttamista tilanteen pa-
rantamiseksi, ja asuntoyhtiö esittää, että kunta järjestää ensi tilassa sää-
dösten mukaisen reittikatselmuksen. 
 
Eräissä mielipiteissä on otettu kantaa lisäalueen rakennusaikaisen vaih-
toehtoisen liikenneyhteyden järjestämiseen perusteluina mm. loma-
asutukselle aiheutuva pitkäaikainen haitta, vaikutukset koskemattomaan 
luontoon ja hulevesien juoksuttamisen vaarantuminen; esim. Esko Jär-
venpää esittää rakennusaikaisen liikenteen kieltämistä Kapustarinnan 
tonttien 12 ja 14 välisellä kaistaleella. Simonen vaatii, että Oloksentie ra-
kennetaan ennen varsinaista rakennustyötä ja siten, että kaikki raken-
nusaikainen liikenne voidaan hoitaa sitä kautta. Järvenpää toteaa, että 
kaavaluonnoksessa ei ole esitetty autojen parkkialueita eikä tiejärjestely-
jä kääntöpaikkoineen, ja tuo esille myös mahdollisuudet maanalaiseen 
pysäköintiin. 
 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus) viittaa lau-
sunnossaan 26.1.2017 Olos–Särkijärvi–Torassieppi-osayleiskaavaan ja 
edellyttää mm., että pääkäyttötarkoituksen ja aluetehokkuuden lisäksi 
myös muut yleiskaavamerkinnät ja -määräykset (mm. VU, luo, pv) esite-
tään kaavaselostuksessa ja osoitetaan, miten yleiskaava on ollut niiden 
osalta laatimisohjeena. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen voi-
makkaat korkeuserot ja ehkäistä rakentamisesta aiheutuvaa kasvillisuu-
den eroosiutumisriskiä rakennusten ja teiden sijoittelulla ja alueen pinta- 
ja hulevesiä ohjaamalla.  
 
Koska suunnittelualue sijaitsee Olostunturin pohjoisrinteellä maisemalli-
sesti erittäin herkällä alueella – mm. kortteli 52 varsin lähellä puurajaa – 
rakennusten ja tielinjausten sovittaminen tunturimaisemaan on erityisen 
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tärkeää. Myös vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja on syytä tarkastella ja mai-
semavaikutuksia havainnollistaa esim. valokuvasovittein.  
 
Valmisteluaineistossa ei ole mainittu kaava-alueen sijaintia pohjavesialu-
eella, eikä kaava sisällä pohjavesialueen yleiskaavamääräyksiä. Selos-
tuksessa tulee selventää, onko maanalaista rakentamista toteutettu vai 
mahdollistuuko se kaavamuutoksella, ja arvioida rakentamisen vaikutuk-
set pohjaveden laatuun ja määrään. Jos aiheutuu haittaa, jota ei voida 
kaavamääräysten avulla estää, valmisteilla olevaa kaavaa tulee muuttaa. 
Ely-keskus edellyttää pohjavesialueen rajan ja hotellin käytössä olevien 
kaivojen merkitsemistä.  
 
Lausunnossa todetaan, että alueen vanhimmasta ravintolasta ei ole in-
ventointitietoja, joten kaavaa laadittaessa olisi hyvä tutkia ja selvittää 
kohteen mahdolliset rakennushistorialliset arvot ja osoittaa turvaavia 
kaavamääräyksiä. Kaavan nimeä on syytä tarkistaa ja lisätä pohjakartan 
hyväksymismerkintä ja osallisiin Museovirasto. – Natura-arvioinnin laati-
minen ei ole tarpeen.  
 
Lapin liitto toteaa lausunnossaan 22.11.2016 kaavaluonnoksen edistä-
vän maakuntakaavan tavoitteita. Kaavaselostuksen maakuntakaavaa 
käsittelevään osioon olisi kuitenkin hyvä lisätä matkailun vetovoima-
alueen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen merkintä ja 
merkintäkohtainen kaavamääräys.  
 
Museovirasto toteaa lausunnossaan 2.2.2017 mm., että suunnitelma-
alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuu-
riperintökohteita, 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 kaa-
vaan on tehty muutoksia Ely-keskuksen lausunnon vaatimalla tavalla. 
Kaava-alueella ei ole rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja 
korttelien 51–53 rakentamisessa otetaan huomioon lähivirkistyksen edel-
lyttämät tarpeet ja puuston säilyttäminen. Muutoksina on mm. 
– lisätty pohjakartan hyväksymismerkintä 
– merkitty asemakaavan muutos- ja laajennusalue ja yleiskaavamer-

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

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

jeellinen 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 kaavaeh-
dotuksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. 

 
 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 
 

Asemakaavaehdotuksen nähtävänäpidosta säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslain 65 §:ssä ja -asetuksen 27 §:ssä. Ehdotus tulee asettaa 
nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi ja vaikutuksiltaan vähäinen kaavan 
muutosehdotus vähintään 14 päivän ajaksi, ja nähtävillepanosta tulee il-
moittaa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian 
merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Kunnan jäsenillä ja osalli-
silla on oikeus muistutuksen tekemiseen. Lausuntojen pyytämisestä sää-
detään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 §:ssä. Asemakaavan muu-
toksen ja laajennuksen hyväksyy valtuusto. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää edetä kaavan osalta kaavanlaatijan vastineen 
mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Oloksen asemakaavaehdotuksen nähtä-
ville vähintään 30 päivän ajaksi ja lausuntopyyntö toimitetaan osallistu-
mis- 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 edel-
lisen muistutuksen mukaisesti. Yhdistyksen mielestä kaavaehdotuksen 
laturatkaisu hankaloittaa ulkoilureitin ja ladun käyttöä merkittävästi. Yh-
distys toteaa, että oli ladun ja tunturiin johtavan kulkuväylän risteysratkai-
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su mitä tahansa, kunnan tulee huolehtia siitä, että tunturia kiertävä ulkoi-
lureitti/latu pysyvät käyttökunnossa kaiken rakennustyön aikana.  
 
Yhdistyksen mielestä ei ole yleistä tarvetta kaavoittaa ehdotettua Olok-
sentien haaraa, koska kaavoitettava alue on yksityisen hotellitoiminnan 
aluetta. Mikäli kunta kuitenkin toteaa, että kaavaan merkitty Oloksentieksi 
nimetty väylä tunturiin on julkinen tie, sitä tulee jatkaa ampumaradalle 
saakka 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 hule-
vesille ja -viemäreille on varattava kaavassa oma reittinsä, jonka tulee 
näkyä kaava-asiakirjoissa. Laajennusalueen hulevesillä ei saa rasittaa 
Olostunturin mökkikorttelialuetta.  
 
Lisäksi yhdistys huomauttaa kaavaehdotuksessa kaava-alueen ulkopuo-
listen reittimerkintöjen olevan aiheettomia. Asukasyhdistys ehdottaa, että 
kunta järjestää kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja mahdollisten li-
säselvitysten 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 ul-
koilureitti ja latu. Kaavaehdotuksen mukaisen alikulun mahdollisesti to-
teutuessa tulisi huomioida riittävä leveys ladulle ja mm. hulevesien ohja-
us. Reitti tulee pitää kulkukelpoisena myös rakennustöiden ajan.  
 
As Oy esittää myös, että kaavaehdotuksessa olevaa Oloksentietä jatket-
taisiin ampumaradalle saakka. Kaavaehdotusasiakirjoissa ei ole As Oy:n 
mukaan paneuduttu hulevesikysymykseen. Muistutuksessa todetaan, et-
tä kunnan tulee vaatia kaavan laatijalta selvitys ja suunnitelma sulamis- 
ja hulevesien poistamisesta kaava-alueelta niin, ettei siitä aiheudu hait-
taa rinteen alapuolisille alueille eikä mökkialueelle.  
 
As Oy Kapustarinta muistuttaa, että ohjeelliset reittimerkinnät kaavaeh-
dotuksen 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 mu-
kaan vaihtoehtoisilla rakennemalleilla, tosin vaihtoehtoja ei ole esitelty 
kaavaehdotusaineistossa. Valitusta rakennemallista on laadittu maasto-
mallitarkastelu ja muutamia havainnekuvia. Pääosa rakennemassoista si-
joittuu rinteen alaosaan, joka on maisemallisesti paras ratkaisu. Tielinja-
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us on soviteltu maisemallisesti herkän rinteen yläosassa maaston topo-
grafiaan ja suunnittelussa on hyödynnetty vanhoja uria. 
 
Rakennetusta kulttuuriympäristöstä ELY-keskus toteaa, että kaavaselos-
tuksessa kulttuuriympäristöä koskeva teksti on sama kuin luonnosvai-
heessa. ELY-keskus huomauttaa, että myös Oloksen alueella on alueen 
kehityksen kannalta katsottuna arvokasta rakennuskantaa vielä jäljellä. 
ELY-keskus viittaa valmisteluaiheessa antamaansa lausuntoon ja toteaa 
edelleen, että rakennusten suojelukysymykset tulee ratkaista asemakaa-
vassa.  
 
Lapin ELY-keskukselta on 3.5.2018 saapunut erillinen kommentti pohja-
vesistä. Kaavaselostuksen mukaan kaavan muutosalue sijoittuu osittain 
Olostunturin majan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. 
Kaavakartalle on merkitty kuitenkin pohjavesialueen eteläisimmälle ra-
kentamattomalle osalle pistekatkoviivalla rakennusalaa ja rakennusoike-
utta 7 600 k-m2. Kaavaselostus ja -kartta eivät vastaa toisiaan ja merkin-
tää on syytä korjata. Kaavoituksen vaikutukset pohjaveden laatuun ja 
määrään on arvioitu hankkeessa hyvin suppeasti. Asiassa on huomioitu 
lähinnä jätevesien vaikutus, mutta ei kaavoituksen merkitystä esim. poh-
javesien määrään. Erityisesti maanalainen rakentaminen tällaisella alu-
eella on aina riski pohjaveden määrälle ja asemakaavassa on tarpeen 
antaa pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi tarkempia kaavamää-
räyksiä mm. lämpökaivoista.  
 
Lapin pelastuslaitoksella (lausunto saapunut 21.3.2018) tai Lapin sai-
raanhoitopiirillä (lausunto saapunut 18.4.2018) ei ole huomautettavaa 
kaavaehdotukseen. 
 
Museovirasto viittaa 24.4.2018 saapuneessa lausunnossaan kaavan 
luonnosvaiheessa antamaansa lausuntoon ja toteaa, että sillä ei ole 
huomautettavaa asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutuksista 
rakennettuun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuu-
riympäristöön. 
 
Lapin liitto toteaa 11.4.2018 saapuneessa lausunnossaan asemakaava-
ehdotuksen edistävän Tunturi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.  
 
Kaavan laatijalta on saapunut 30.8.2018 vastine annettuihin muistutuk-
siin ja lausuntoihin.  
 
Lapin ELY-keskuksen lausunnon osalta kaavan laatija toteaa, että luon-
non monimuotoisuuden säilyminen varmistetaan asemakaavamääräyksil-
lä, mm. rakennusten ja puuston säilyttämisestä sekä maanpinnan käsitte-
lystä. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on esim. esitettävä poistet-
tava ja säilytettävä puusto. 
 
Pohjavesien osalta kaavan laatija toteaa, että asemakaavaehdotuksessa 
annettu määräys pohjavesien suojelemisesta on riittävä. Pohjaveden 
käyttöä talousvetenä täydennetään kaavamääräyksellä terveydensuoje-
lulain 17 §:n 1 mom. vaatimusten mukaiseksi. Rakennusoikeus korttelin 
50 eteläosassa on osoitettu jo nykyisin voimassa olevassa asemakaa-
vassa liikerakennusten alueeksi (KL). Korttelin aluetta on asemakaavan 
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muutoksella supistettu alueen länsireunasta ja alueen rakennusoikeutta 
on korotettu 3 800 k-m2:llä ja kerrosluku ½ k I on voimassa olevan ase-
makaavan mukainen. Kysymyksessä ei ole uuden korttelin osoittamises-
ta vaan asemakaavan muutoksesta tarkistamalla rakennusoikeutta ja -
alaa.  
 
Saapuneisiin muistutuksiin kaavan laatija toteaa vastineessaan, että 
asemakaavaehdotuksessa on osoitettu Oloksentien linjaus siten, että se 
noudattaa pääosin alueelle jo muodostuneiden kulkureittien alueita. Näin 
vältytään uusien aukkojen muodostumiselta alueen luonnonympäristöön. 
Uusille katualueille jäävät ulkoilureitit voidaan korvata niin, että osa niistä 
sijoitetaan alueen viereiselle alueelle. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 
ohjeellisena reitit ko. alueelle. Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa 
osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), mikä antaa mahdol-
lisuuden mm. ulkoilureittien sijoittamisen tälle alueelle tarkemman suun-
nitelman mukaisesti.  
 
Asemakaavan laajennusalueen liittäminen Oloksen nykyiseen katuverk-
koon edellyttää katualueen osoittamista kaavassa. Kaavaehdotuksen 
kaavamääräyksen mukaan kadun rakentaminen kuuluu alueen maan-
omistajille tai -haltijoille. Kadun jatkaminen ampumarata-alueelle ei kuulu 
asemakaavalla 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. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 54 § 
 
 Päätös  Valtuusto hyväksyi Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. 
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55 § – asia 12 
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 
kortteleita 2 ja 3 muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen 
huomioon 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, Muo-
nio kuuluu Tunturi–Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta maakunta-
kaava 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 kaavassa 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, arvioi-
tavat 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 maan-
omistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. Osallisen toivotaan esit-
tävän suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai kaavan laati-
jalle 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 yh-
teydessä kuntaan ja toimitettava suunnitelma osallistumis- ja arviointi-
menettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen 
tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tu-
lee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan 
säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maan-
käyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja mer-
kitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaiku-
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tusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikuttei-
seen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja 
rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaa-
voitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla 
olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osal-
liset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät 
mahdollisuudet 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 kaa-
van 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, se-
kä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta 
tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitel-
lusta aikataulusta. 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikka-
kunnalla 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. Kaa-
vanlaatijaa 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 selos-
tus. 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 muu-
tu. Kaavan alueella tiestö on rakennettu kaavan mukaisesti, mutta muu-
ten kaava-alue on rakentamaton.  
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Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena osoittaa ranta-
asemakaavan asuinpientalojen (AP) kortteli 1 pysyvän asumisen kannal-
ta sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen (RA) kortteleita 2 ja 3 muute-
taan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huomioon ottaen. 
Maanomistajan tavoitteena on, että kortteli 1 siirretään rakentamisen 
kannalta parempaan paikkaan ja vastaavasti korttelia 2 siirretään pohjoi-
seen päin, minkä lisäksi korttelin 1 tarpeisiin osoitetaan rantasaunan ra-
kennusala lähelle venevalkamaa (LV), kun pysyvään asumiseen osoitet-
tu kortteli sijaitsee kaukana rannasta. 
 
Ranta-asemakaava sijoittuu pohjavesialueelle, ja tämä otetaan kaavan 
muutosta laadittaessa huomioon siten, että rakentamiselle asetetaan 
kaavassa pohjavesialueen vaatimat määräykset. Kaavan muutoksella ei 
osoiteta korttelialueeksi sellaisia alueita, jotka olisivat aiemmin ranta-
asemakaavoituksessa todettu ympäristöarvoiltaan erityisen arvokkaiksi.  
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei 
aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdo-
tukseen 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: Ti-
laisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamal-
la valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide 
määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koske-
vassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden 
varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetul-
la, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina 
julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdes-
sä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

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

 
 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 
muistutusta. Lausuntoja kunnalle on toimitettu kaksi. 

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnol-
la 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 
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ole voimassa yleiskaavaa ja että maakuntakaava on otettava huomioon. 
ELY-keskuksen lausunnon mukaan kaavamuutoksen osalta ei ole tar-
peen laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia, vaikka 
alue rajoittuu Muonionjokeen, joka on osa Tornio-Muonionjoen Natura-
aluetta. Kaavaselostuksessa tulisi kuitenkin avata suojeluperusteet ja ar-
vioida mahdolliset vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin luonto-
tyypeittäin ja lajeittain. Kaavaluonnoksessa ei ole merkitty maa- ja metsä-
talousalueelle (MY) maisematyölupavaadetta.  

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

Kaavanlaatija toteaa vastineessaan 22.5.2018, että valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet päivitetään kaavaselostukseen. Kaavaehdotuksen 
selostukseen lisätään maakuntakaavan osalta toteamus, että maakunta-
kaavamerkinnöissä tai -määräyksissä ei ole sellaista mikä olisi ohjeena 
Visannon ranta-asemakaavaa muutettaessa. Kaavamuutoksella siirre-
tään voimassaolevan kaavan mukaisia kortteleita sellaisenaan vähäisen 
matkan, joten muutoksella ei ole vaikutusta Natura-alueen suojeluperus-
teisiin ja kaavaselostusta täydennetään tältä osin. Edelleen, muutoksen 
sisältämään alueeseen sisältyy vain osa MY-aluetta ja tälle alueelle ei 
ole tarkoitus tehdä muutoksia. Mikäli Visannon ranta-asemakaavaa muu-
tettaisiin kokonaan, voisi maisematyöluvan määräämistä harkita perustel-
lusti. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava 
kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidet-
tävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vä-
häistä asemakaavan 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 nähtävänäolo-
ajan päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

Kaavakarttaehdotus ja –selostus (4.6.2018) toimitetaan esityslistan 
ohessa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan 
vastineen tiedoksi ja asettaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen vä-
hintään 30 päivän ajaksi nähtäville. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimi-
tetaan Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Museovirastolle ja Lapin pe-
lastuslaitokselle. 

 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 
osoitteet, jotka ilmoitetaan osoitetietokantaan. Ilman osoitetta mahdolli-
nen avun saanti esim. sairaustapauksissa voi viivästyä, sama koskee pe-
lastustoimea ja poliisia.  

Lapin ELY-keskukselta 27.8.2018 saapuneessa lausunnossa huomaute-
taan, että kaavaselostuksesta poiketen MRL:n 54 §:n mukaisesti maa-
kuntakaava on otettava huomioon kaavaa muutettaessa, koska alueella 
ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Selostuksessa kuitenkin on tuotu 
esiin kaavamuutoksen 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 pohjavesialueel-
le, 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 viranomaisneuvot-
telun muistio liitetään kaavaselostukseen.  

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

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

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

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 55 § 
 
 Päätös  Valtuusto hyväksyi Visannon ranta-asemakaavan muutoksen. 
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56 § – asia 13 
Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Dnro 9/18.1.2017 
 
– Kunnanhallitus 30.1.2017, 43 § 
 

Maanomistaja Hannu Jantunen on lähettänyt ranta-asemakaavan muu-
toshakemuksen, jossa Keimiöniemen ranta-asemakaavan korttelin 5 ra-
kennuspaikkoja 1 ja 2 muutetaan poistamalla rakennuspaikka 1 ja osoit-
tamalla sen rakennusoikeus rakennuspaikalle 2. 

Keimiöniemen ranta-asemakaava sijoittuu Keimiöniemeen Jerisjärvellä ja 
se sijaitsee yleiskaavan alueella. Muonio kuuluu Tunturi-Lapin maakun-
takaavan 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 Keimiönie-
men 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, osallistu-
minen 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 maan-
omistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit. Osallisen toivotaan esit-
tävän suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai kaavan laati-
jalle 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 tu-
lee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan 
säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maan-
käyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja mer-
kitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikuttei-
seen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja 
rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaa-
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voitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla 
olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  

Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osal-
liset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät 
mahdollisuudet 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 kaa-
van 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, se-
kä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta 
tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitel-
lusta aikataulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikka-
kunnalla 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 selos-
tus. Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Lapin Liiton, Muonion 
kunnan ja kaavanlaatijan välillä on käyty 10.3.2017.  
 
Selostuksessa todetaan, että Keimiöniemessä on paljon rakennusperin-
nön kannalta arvokasta ympäristöä, erityisesti vanhoja kalakenttiä ja nii-
hin liittyvää rakennettua ympäristöä. Muutettava kortteli on pysyvän 
asumisen erillispientalojen kortteli (AO), jossa rakennusperinnön kannal-
ta arvokasta ympäristöä tai rakennuksia ei ole todettu olevan. Kaavan 
muutos käsittää osittain rakennetun korttelin kaksi rakennuspaikkaa. 
Muutettavista rakennuspaikoista eteläisempi rakennuspaikka 2 on ra-
kennettu.  
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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 raken-
nusoikeus korotetaan 210 k-m2:ksi. Rakennuspaikkojen yhteenlaskettu 
rakennusoikeus kasvaa 30 k-m2:llä, mutta jää keskimääräisesti alhai-
semmaksi kuin korttelin 5 muilla rakennuspaikoilla, joiden rakennusoike-
us on 180 k-m2/rakennuspaikka. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei 
aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdo-
tukseen 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: Ti-
laisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamal-
la valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide 
määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koske-
vassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden 
varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetul-
la, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina 
julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdes-
sä. Lausuntojen 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 lausunnol-
la 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 Jerisjär-
ven rannalla ja kaavaluonnoksessa esitetyt rakennuspaikat sijaitsevat lä-
hellä järven rantaa. Kaava-aineistossa ei kuitenkaan ole tunnistettu tul-
viin liittyvää valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta eikä tulvariskejä ole 
otettu huomioon. Kaavaan tulee lisätä määräys alimmasta rakentamis-
korkeudesta ja kaavan rakennusalat tulee rajata tulvavaara-alueen ulko-
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puolelle. Rakennuspaikan alimmat kastuvat rakenteet tulee sijoittaa ta-
son N60 +258,78 m yläpuolelle. 

Muutettava kortteli on pysyvän asumisen erillispientalojen kortteli, jossa 
ei ole kaavaselostuksen mukaan rakennusperinnön kannalta arvokasta 
ympäristöä tai rakennuksia. Lausunnon mukaan Natura-arviointi ei ole 
tarpeen, mutta kaavaselostuksessa tulisi avata suojeluperusteet ja arvi-
oida mahdolliset vaikutukset luonnontilaisiin jokireitteihin ja saukon 
elinympäristöön. 

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

Kaavanlaatijalta on 22.5.2018 saatu vastine, jossa todetaan, että valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet päivitetään kaavaselostukseen. Kaa-
vamääräyksiin lisätään ELY-keksuksen esittämä alimman rakentamis-
korkeuden määräys ja Natura-suojeluauleen osalta asian käsittely lisä-
tään ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaavaehdotuksen selostuk-
seen. Kaavamääräyksiin lisätään määräys ”Asuinrakennukset on raken-
nettava tavanomaisina asuinpientaloina. Tornimaisia rakennuksia ei salli-
ta.” Kaavaselostusta täydennetään maisemavaikutusten arviointia. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava 
kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidet-
tävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vä-
häistä asemakaavan 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 nähtävänäolo-
ajan päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 

4.6.2018 päivitetty kaavakarttaehdotus ja –selostus toimitetaan esityslis-
tan ohessa. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee luonnosvaiheen tiedoksi ja asettaa ranta-
asemakaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi nähtäville. Lausun-
topyyntö ehdotuksesta toimitetaan Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, 
Museovirastolle 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, 
että sillä ei ole huomautettavaa kulttuuriympäristön, luontoympäristön tai 
liikenteen osalta. ELY-keskus huomauttaa tosin, että selostuksessa kaa-
van 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 oheisma-
teriaalina. 

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
 
– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 56 § 
 
 Päätös  Valtuusto hyväksyi Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen. 
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57 § – asia 14 
Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Dnro 208/19.12.2016 

– Kunnanhallitus 9.1.2017, 5 § 
 

Kilpimellan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Muonionjoen varrella. Muo-
nio kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen, mutta maakunta-
kaava 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 ar-
viointisuunnitelman Kilpimellan ranta-asemakaavan muutosten vireilletu-
losta päättämistä varten. Nyt vireille tuleva muutos koskee korttelin 2 ra-
kennuspaikkaa 2 ja korttelia 3.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 19.12. on selostettu mm. suun-
nittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet,  
arvioitavat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset, osallistu-
minen 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 rajanaapu-
rit. 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 tu-
lee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan 
säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maan-
käyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)  

Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja mer-
kitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikuttei-
seen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja 
rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaa-
voitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla 
olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään.  
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Tiedottamis- ja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osal-
liset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät 
mahdollisuudet 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 kaa-
van 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, se-
kä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta 
tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitel-
lusta aikataulusta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalli-
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikka-
kunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12. toimitetaan esityslistan ohes-
sa.   

valmistelija vt. kunnanjohtaja 

 Ehdotus vt. kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen 
osallistumis- 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 selos-
tus. Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen, Muonion kunnan ja 
kaavanlaatijan välillä on käyty 19.1.2017.  
 
Ranta-asemakaavan muutos käsittää korttelin 2 rakennuspaikan 2 ja 
korttelin 3 sekä korttelien välisen retkeily- ja ulkoilualueen (VR). Selos-
tuksen mukaan korttelin 2 rakennuspaikka 2 on rakennettu voimassa 
olevan ranta-asemakaavan mukaisesti. Kortteli 3 on rakentamaton. Ky-
seisten korttelien alueella ei ole todettu merkittäviä luontoarvoja. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää korttelia 3 koko-
naisuutena etelään päin. Korttelin rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole 
tarkoitus muuttaa. Korttelin 2 rakennuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa 
rakennusoikeus 120 k-m2:ksi, joka on sama kuin kyseisen korttelin toisel-
le rakennuspaikalle kaavalla vahvistettu rakennusoikeus. Ranta-
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asemakaavan muutoksella kaava-alueen mitoitus ei muutu, eikä muutok-
sella osoiteta uusia rakennuspaikkoja tai korttelialueiden pinta-alaa kas-
vateta. Kokonaisrakennusoikeus kasvaa 40 k-m2:llä. 
 
Muutoksen luonnoksessa todetaan, että ranta-asemakaavan muutos ei 
aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää 
heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdo-
tukseen 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: Ti-
laisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamal-
la valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide 
määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koske-
vassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden 
varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetul-
la, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina 
julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdes-
sä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

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

 
 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 muis-
tutuksen, jossa hän esittää, että kaavaan liittyvät rakennelmat ja tiestö tu-
lee sisältyä kaavaa laativan maanomistajan alueelle. Ottipaikka-tilan alu-
eelle on muodostunut osittainen tierasite, joka tulee maanomistajan mu-
kaan poistaa. 

Tilan Tervakumpu 498–401–40–22 omistajat ovat 20.4.2018 toimittaneet 
Lapin pelastuslaitoksen 8.11.2016 antaman lausunnon. Siinä otetaan 
kantaa kaavatien kuntoon. Tie on ollut kapea ja kääntöpaikat ovat puut-
tuneet, tie on ollut jäässä ja sen kantavuutta sulan maan aikana ei ole 
voinut arvioida. Kevyemmät ajoneuvot ovat voineet liikkua tiellä (esim. 
sairasautot, kevyet pelastusajoneuvot ym.).  
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Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 8.5.2018, että koska lausunnol-
la 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 voimassa yleiskaavaa ja että maakuntakaava on otettava huomioon. 
Yleiskaavan sisältövaatimukset tulee myös tarkastella.   

ELY-keskuksen lausunnon mukaan kaavamuutoksen osalta ei ole tar-
peen laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia edellyt-
täen, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Kaavaselostuksessa tuli 
avata kaavamuutosalueen luonnonpiirteitä.  Kaavamerkinnöistä puuttuu 
korttelista 2 kerroslukua koskeva merkintä ja toimenpiderajoituksen sää-
dösviittaus 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 alueidenkäyt-
tötavoitteet on huomioitu 4.6.2018 päivätyssä kaavaehdotuksessa ja se-
lostukseen lisätään maakuntakaavan osalta toteamus, että maakunta-
kaavamerkinnöissä tai -määräyksissä ei ole sellaista mikä olisi ohjeena 
tätä ranta-asemakaavaa muutettaessa. Selostusta täydennetään myös 
yleiskaavan sisältövaatimusten tarkastelulla ja siihen lisätään kuvaus 
luonnonoloista kortteleiden alueella. Korttelissa 2 kerrosluku on jäänyt 
tässä käsiteltävän 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 
korttelit 2 ja 3 sekä niiden välistä VR-aluetta, jotka ovat kaikki kaavamuu-
toksen hakijan tilan alueella. Muistutuksen tekijän esille ottama asia ei 
koske tätä ranta-asemakaavan muutosta. 

 Lainsäädäntö 

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) 65 §:n mukaan. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava 
kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidet-
tävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vä-
häistä asemakaavan 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 nähtävänäolo-
ajan päättymistä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään MRL 28 §:ssä. 
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Kaavakarttaehdotus ja –selostus (4.6.2018) toimitetaan esityslistan 
ohessa.  

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 pelastuslaitoksel-
le.  

 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 kulttuu-
riperinnön 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 kaavakart-
taan. On epäselvää, mihin merkinnällä viitataan. Toisaalta, kaava-
alueella on todennäköisesti muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitet-
tu muinaisjäännös, joka puuttuu valtakunnallisesta muinaisjäännösrekis-
teristä (www.kyppi.fi). Vuoden 1995 inventoinnin tervahautaa osoittava li-
kimääräinen karttatieto sijoittaa sen kaavan eteläiselle virkistysaluevara-
ukselle.  

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 suojelumääräyksel-
lä. Museovirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavamuutoksesta ar-
keologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun kulttuuriympäristön suojelu-
kysymysten osalta. 

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

ELY-keskus toteaa, että luonnonympäristö on otettu kaavaehdotuksessa 
huomioon riittävällä tasolla eikä sillä ole huomautettavaa myöskään ra-
kennetun kulttuuriympäristön, liikenteen tai tulvakysymysten osalta. Kaa-
vamääräyksissä on mahdollisesti edelleen merkintöjä ja määräyksiä, jot-
ka eivät kohdistu kyseisen kaavamuutoksen alueelle. ELY-keskus huo-

http://www.kyppi.fi/
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mauttaa vielä Museoviraston lausunnon mukaisesti, että mikäli kaava-
alueella on kiinteä muinaisjäännös, tulee se merkitä kaavakarttaan ja va-
rustaa kohde riittävällä suojelumääräyksellä. 

Kaavan laatijalta on 12.10.2018 saapunut vastine annettuihin lausuntoi-
hin. Hän toteaa, että kaavan valmistelussa ei ole muinaisjäännösrekiste-
ristä tai muistakaan tiedoista löytynyt merkintöjä kiinteästä muinaisjään-
nöksestä muutettavalla osalla Kilpimellan ranta-asemakaavaa. Museovi-
raston mainitsemat muinaisjäännökset sijoittuvat ilmeisesti nyt kaavoitet-
tavana olevan alueen ulkopuolelle. Kaavan muutosehdotusta valmistel-
taessa huomio on pääosin kiinnitetty niihin kohteisiin, joihin muutoksella 
esitetään korttelialuetta. Niillä alueilla ei ole merkkiä tervahaudasta eikä 
maasto ole topografialtakaan 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 anne-
tut 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. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 57 § 
 

Päätös  Valtuusto keskusteli tämän asian käsittelyn aikana ranta-asemakaavojen 
toteuttamisesta ja valvonnasta. 

  
 Valtuusto hyväksyi Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen. 
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58 § – asia 15 
Kunnanhallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 
Dnro 64/11.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 20.8.2018, 209 § 

Tarkastuslautakunta esitti 28.5.2017 kunnanvaltuustolle, että se velvoit-
taa hallituksen 30.9.2018 mennessä valmistelemaan valtuustolle lausun-
non toimenpiteistä, joihin vuoden 2017 arviointikertomus antaa aihetta. 
Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen 18.6.2018. 

Vuoden 2017 painopistealueena tarkastuslautakunnalla oli kunnan hallin-
to ja hallintopalvelut, erityisesti henkilöstöhallinto ja -palvelut. Lisäksi so-
teen liittyen tarkasteltiin vanhuspalveluita. 

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen toimintavuoden 2017 toteutumiseen 
ja tilinpäätöksen tulokseen, mutta muistuttaa kuitenkin taloudenpidon 
tarkkuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Lautakunta muistuttaa, että kun-
nalla on runsaasti velkaa ja investointitarpeita tulevaisuudessa muun 
muassa vesi- ja viemäriverkosto, tiestö sekä kunnan asuinkiinteistöt. Li-
säksi lautakunta toteaa, että maakunta- ja sote-uudistus muuttavat kun-
nan tulo- ja henkilöstörakennetta. Rahavirran saaminen elinvoimaisuu-
den 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 

konkretisoitua 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 yh-
tiökokouksissa, joissa kunnan kuuluu ohjeistaa ja käyttää ylintä pää-
täntävaltaa 

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

vän hyvällä tasolla, hyvinvointiin kuuluvat selkeät toimenkuvat, pe-
rehdyttäminen työhön sekä kehityskeskustelut 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan ar-
viointikertomuksesta 28.9.2018 mennessä. Lausuntojen pohjalta laadi-
taan kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuo-
den 2017 arviointikertomus antaa aihetta. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 

– Kunnanhallitus 22.10.2018, 264 § 

Hallitus on pyytänyt lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksesta 28.9. mennessä. Elinkeinolautakunta on antanut 
23.8., tekninen lautakunta 10.9., sivistyslautakunta 12.9. ja sosiaalilauta-
kunta 25.9. lausunnon arviointikertomuksesta. 

Elinkeinolautakunta toteaa, että se asetti vuonna 2017 selkeäksi tavoit-
teeksi tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen edellyt-
tämällä 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 
arviointikertomuksen kohdassa 6. kirjaamien suuntaviivojen ja haastei-
den toteutumiseen ja kunnan valmiuden parantamiseen kohtaamaan tu-
lossa olevaa hallinnollista suuruudistusta. 

Tekninen lautakunta toteaa, että teknisellä osastolla on alettu tekemään 
pitkäntähtäimen suunnitelmaa rakennetun ympäristön ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi. Lisäksi lautakunta toteaa, että vesihuoltolaitos ei edel-
leenkään pysty kattamaan kaikkia kustannuksiaan asiakasmaksuilla ve-
sihuoltolain vaatimalla tavalla. Tilannetta on vaikeuttanut liian harvoin 
tehdyt hintatarkistukset, jolloin hintojen korotustarve on todella suuri. Ve-
sihuoltolaitoksen taksat on tarkistettu viimeksi 1.1.2018 alkaen ja uusia 
tarkistuksia tullaan esittämään kunnanhallitukselle. Tavoitteena on saat-
taa taksat lain vaatimalle tasolle mahdollisimman pian. 

Sivistyslautakunta kiinnitti erityistä huomiota hallinnonalan koulupuolen 
työhyvinvointiin raskaan lukuvuoden 2017-18 jälkeen. Tiedonvaihtoa lau-
takunnan ja opettajien välillä tehostetaan opettajien ja lautakunnan ta-
paamisilla. Sivistystoimen hallinto panostaa arkisen työn sujuvuuteen. 

Sosiaalilautakunta toteaa lausunnossaan, että tarkastuslautakunnan ar-
viointikertomuksen pohjalta kotipalveluun tarvitaan lisäresursseja. Sosi-
aalilautakunta esittää, että vuoden 2019 talousarvioesitykseen varataan 
määräraha lisäresurssien palkkaamiseen. 

Lisäksi kunnan hallinto-osasto toteaa tarkastuslautakunnan arviointiker-
tomukseen seuraavaa: 

– Alijäämä on saatu lähes katettua, mutta tarkkaa taloudenpitoa on syytä 
jatkaa tulevaisuudessa. Kunnalla on kuitenkin myös korjausvelkaa mo-
nessa asiassa, joten näiden välille tulee löytää kestävä tasapaino. 
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– Henkilöstön määrän supistuminen ja palkkakulujen karsiminen vuosit-
tain 3 %:lla ei ole ollut realistinen, mikä on osittain näkynyt työhyvinvoin-
nin laskemisena. 

– 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 
selvityksen edellä mainittujen tietojen perusteella. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 29.10.2018, 58 § 
 
 Päätös  Valtuusto merkitsi kunnanhallituksen selvityksen tiedoksi. 
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59 § – asia 16 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 
  Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 § – asia 17 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Matti Myllykangas tiedusteli kunnassa käytyihin palavereihin viitaten, ku-
ka vastaa Oma Tupa -asuntojen hallinnoinnista. Kunnanjohtaja ilmoitti, 
että asia otetaan selvitettäväksi. 

 
Pentti Reponiemi kertoi hyvinvointikeskuksen rakentamisesta tulleesta 
hyvästä palautteesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 § – asia 18 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus liitteenä nro 9. 
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Asia 48 §  – asia 5 Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisen 
toimivallasta päättäminen vuosien 2019–2021 osalta 

 

Ehdotus   kunnanhallituksen esitys   = jaa 

 

    Pentti Reponiemen esitys   = ei 

 
 
 nimi  jaa ei tyhjää poissa 
 

Mika Brännare X  

Manu Friman     X  

Mikael Heikkilä X  

Kosti Hietala   X   

Petteri Hirsikangas X 

Aki Jauhojärvi    X  

 Anne-Mari Keimiöniemi  X   

 Jukka Korhonen X   

Anneli Kuortti  X   

 Matti Myllykangas  X   

 Heikki Pöyskö X  

 Markku Rauhala  X   

 Pentti Reponiemi  X   

 Maria Roimaa  X 

 Sakari Silén     X  

 Petri Sinikumpu  X  

 Juha Särkijärvi  X  

Hannaleena Huhtamäki X  

 

 Yhteensä   9 6  – 3 
 
 



 
 
Muonion kunta   Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Liite 
 

    29.10.2018  61  9 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

pykälät 44–45, 53, 58–61 
 
 

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

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 – 
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja faksi 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 
osoite  Isokatu 4, Oulu 
postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
 
Kunnallisvalitus    valitusaika 30 päivää 
 
pykälät  46–52, 54–57 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 



 
 
Muonion kunta   Valitusosoitus  2 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 
 
 
 
 

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hal-
lintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran-
omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai     
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus-
ajan päättymistä. 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 

Lisätietoja 
 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)

 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 


