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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Vitsa-aavantien – Kortelammin lähialueilla.  

 

Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksessa. Suunnittelun kohteena on yhteensä noin 15 

ha:n suuruinen alue. Maanomistajan tavoitteena on saada rakennusoikeutta tällä hetkellä 

asemakaavoittamattomalle alueelle, alue ilmenee likimäärin kuvasta 1.  

 

 
 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Pyhän matkailukeskuksen alueella.  

 

Nykytilanne 
Suunnittelualueelle on vahvistettu yleiskaava 10.11.2005, liite 2, jossa suunnittelualue on osoitettu 

virkistysalueeksi.  Kaavamerkinnän mukaan alueille saa rakentaa ulkoilureittejä sekä viereisiä alueita 

palvelevia liikenneväyliä ja -alueita. Loma-asuntojen rakentamista ei sallita.  

 

Alueen asemakaavat ilmenevät liitteestä 3. 
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Palvelujen osalta alue tukeutuu Pyhätunturin liikekeskuksen sekä Pyhän muuhun palvelutarjontaan.  

 

Mitä alueille suunnitellaan sekä kaavamuutoksen tavoitteet 
Maanomistajan tavoitteena on rakentaa alueelle moderni uudentyyppinen talviasuttava siirtolapuutarha-

alue. Ideana on yhdistää perinteisen mökkeilyn ja siirtolapuutarhan parhaat puolet, kuten ympärivuotinen 

käyttö, läheinen sijainti matkailukeskukseen, luonnonrauha sekä palveluiden läheisyys ja mökkien helppo 

saavutettavuus.  

Suunnittelun loppuvaiheessa tavoitteena on osoittaa yksi tavanomainen lomarakennuspaikka korttelin 302 

itäpuolelle. 

Alueelta löytyvät kaikki retkeilyn ja laskettelukohteen edut; tarjolla on aktiviteetteja lähes loputtomiin, 

melonnasta kalastukseen, patikointiin, hiihtoon, moottorikelkkailuun tai lomailija voi vain keksittyä 

elämästä nauttimiseen. Kaikki em. aktiviteetit ovat hyvin lähellä kaava-aluetta.  

Asukkaat, loma-asunnot, ympäröivä luonto sekä siihen hyvin sopeutuva ryhmäpuutarha-alue muodostavat 

yhdessä sosiaalisesti vilkkaan ja ekologisesti kestävän yhteisön, jossa naapurit tuntuvat toisensa.  

Alueelle voidaan saapua myös ilman omaa autoa linja-autolla Rovaniemeltä suoraan juna- taikka 

lentomatkan jälkeen sekä Kemijärveltä junamatkan jatkeena. 

Tavoitteellinen tonttien koko on noin 500 neliömetriä ja mökkien koko vaihtelisi 30 - 100 neliömetriin. 

Alueen lämmitysjärjestelmänä olisi joko kaukolämpö taikka maalämpö.   

Alueelle on tavoitteena rakentaa yhteinen rantasauna ja laituri läheisen lammen rannalle.  

 
 

 

 
   

Kuva 2. Suunnittelualue on osittain kuivahkoa kangasmetsää.    
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Vireille tulo 
Kaavamuutokset ovat tulleet vireille maanomistajan hakemuksesta. Tekninen lautakunta on 2.7.2012 

tehnyt päätökset asemakaavan laatimisesta ko. alueille. 

 

Maanomistus 
Muutoksen kohteena olevat alueet ovat yksityisten omistuksessa.  

 

Suunnittelutilanne  
Maakunta kaava 

Itä-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 27.10.2004, liite 1.  Maakuntakaavassa 

suunnittelualue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi (RM 1419), jolla osoitetaan seudullisesti 

merkittäviä matkailupalveluiden alueita, kuten matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, 

leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja. Aluekuvauksen mukaan alueelle 

kehitetään selvä keskusta, jonka kesäilmeestä huolehditaan. Varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja 

palveluiden sijoittumiseen.  

Alueen tarkempi suunnittelu tapahtuu yleis- ja asemakaavoituksen avulla.  

 

Yleiskaava 
Suunnittelualueelle on vahvistettu yleiskaava 10.11.2005, jossa suunnittelualue on osoitettu 

virkistysalueeksi.  Kaavamerkinnän mukaan alueille saa rakentaa ulkoilureittejä sekä viereisiä alueita 

palvelevia liikenneväyliä ja -alueita. Loma-asuntojen rakentamista ei sallita. Vahvistettu yleiskaava on 

ohjeena laadittaessa asemakaavaa ko. alueelle (MRL 42 §).  

 

Yleiskaava ilmenee liitteestä 2.  

 

Haetun kaltainen kaava on Pyhän alueelle hyväksytyn yleiskaavan periaatteiden vastainen, mutta 

tarkoituksena on jättää tarpeelliseksi katsottava määrä virkistysalueita siten, että yleiskaavan periaatteet  

olisivat voimassa vielä asemakaavan jälkeenkin ja että yleiskaavan mukaisia ulkoilu- ja 

retkeilyaktiviteetteja alueelle voidaan rakentaa.  

 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 

toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista  (MRL 42 §).  

 

Asemakaava  
Suunnittelualueen nykyiset asemakaavat ilmenevät liitteestä 3.  

 

Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään kunnan ajan tasalla pitämää pohjakarttaa 1:2000. 

 

 

Asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 54 §) 
 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon.  

 

Maakuntakaava ilmenee liitteestä 1 ja yleiskaava liitteestä 2. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan;  

- asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. 

- rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa  
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     hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 

lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

 

 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteiden mukaiset yleistavoitteet on otettu huomioon jo  

maakuntakaavaa ja yleiskaavaa laadittaessa.  

 

Asemakaavan laatimisen osalta seuraavat tavoitteet tulee ottaa huomioon:  
Terveellinen ja turvallinen ympäristö 
Tavoite; Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin. 
 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Tavoite; Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 

turvaamisesta.  

Tavoite; Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 

säilymistä.  

Tavoite; Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 

jatkuvuudesta. 

 

Vaikutusten arviointi ja selvitykset 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan asemakaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 

selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen 

ympäristövaikutukset, mukaan lukien jotka arvioivat kaavanlaatija ja muut asiantuntijat kaavan 

valmistelun yhteydessä. 

 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen.  

 

Kaavatyön kuluessa tulee selvittää alueen maaperän soveltuvuus haettuun toimintaan.  

 

Kaava-alue tulee voida liittää jo rakennettuun vesi- ja viemäriverkostoon ja alueelle tulee rakentaa 

asemakaavatasoinen katuverkosto. 

 

Kaava-alueelta laaditaan luontoselvitykset kesällä 2014.  

 

Kaavan vaiheet  
Aloitusvaihe  

Asemakaavan vireille tulon yhteydessä asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.  

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä voi esittää 

Lapin Ely-keskukselle.  

 

Muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan päivitetään välittömästi.  

 

Valmisteluvaihe  

Valmisteluvaiheen aikana on esillä vaihtoehtoisia luonnoksia asemakaavaksi.  

 

Ehdotusvaihe  

Valmisteluvaiheen aikana mahdollisesti saadun palautteen sekä hakijan esittämien mahdollisten 

lisäperusteluiden pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Muutoksesta laaditaan kaavakartta merkintöineen 

ja määräyksineen sekä kaavaselostus.   
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Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi.  

 

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella, joka julkaistaan 

Pelkosenniemen kunnan virallisessa tiedotuslehdessä, viraston ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla 

(www.pelkosenniemi.fi).  Kaava-alueen maanomistajille ilmoitetaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä 

olosta myös kirjeellä. 

 

Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana. 

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittaessa kirjalliset lausunnot asianosaisilta viranomaisilta ja 

yhteisöiltä. 

 

Hyväksymisvaihe 
Saadut muistutukset käsitellään. Mikäli asemakaavaehdotukseen tehdään nähtävillä olon jälkeen oleellisia 

muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville.   

 

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on valtuuston käsiteltävänä viimeistään vuoden 2015 alkupuolella.   

Osalliset  

I Maanomistajat ja rajanaapurit 

 

II Viranomaiset 

   - Lapin ELY-keskus 

- Lapin liitto 

- Lapin pelastuslaitos 

- Maakuntamuseo 

 

III Toiminnalliset osalliset 

- Koillis-Lapin Sähkö Oy 

- Pyhä-Luosto Matkailu Ry 

- Pyhä-Luosto Vesi Oy 

 

Maankäyttösopimukset 
Kunta ja maanomistajat tekevät maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maankäyttösopimukset 

suunnittelutyön kuluessa.  

 

Lisätiedot 
Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa kaavoittajalta Kemijärven kaupungin teknisestä toimistosta; 

Tapio Pöyliö, kaupungingeodeetti 

Osoite: Vapaudenkatu 8B, 98101 Kemijärvi 

Puhelin: 040 525 0924 

Sähköposti: tapio.poylio@kemijarvi.fi 

 

 

Kunnasta lisätietoja antaa  

Leinonen Panu  

tekninen johtaja, Tekniset palvelut 

040 487 2445 

panu.leinonen@pelkosenniemi.fi 

 

 

mailto:tapio.poylio@kemijarvi.fi
mailto:panu.leinonen@pelkosenniemi.fi
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Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan 

- kirjeillä maanomistajille 

- www.pelkosenniemi.fi  

Mielipiteet 

Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: 

Pelkosenniemen kunta, Tekninen osasto,  

Sodankyläntie 1, 98500 Pelkosenniemi  

 

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. 

Kaavan valmistelee 

Kemijärven kaupunki / Maankäyttö 

Vapaudenkatu 8 b 98100 Kemijärvi      

Yhteystiedot; Tapio Pöyliö puh. 040 525 0924  
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MAAKUNTAKAAVA   
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      LIITE 2 
Alueen yleiskaava ja kaavamääräys 
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Suunnittelualueen ja sen ympäristön asemakaavat 
 
 

 


