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Muutoskorttelit   23-25, 27, 30-32 sekä korttelin 37 tontteja 1 

ja 2 sekä niihin liittyviä katu-, kevytliikenne- 

ja puistoalueita. 

 
 
Kaavan nimi    Kirkkotien asemakaavan muutos 
 
Kaava    Asemakaava 

  

Yhteystiedot  Pelkosenniemen kunta: 

Tekninen johtaja, Panu Leinonen 

Puh. 040 487 2445, s.posti:  
panu.leinonen@pelkosenniemi.fi 

 

Kaavanlaatija: 
Ari Pesonen 
Maankäyttö Pesonen 

Puh. 040 9123340, s.posti:  
maankayttopesonen@outlook.com 
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Kunnanvaltuusto  
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Pelkosenniemen kunnan kirkonkylän keskustassa. Suun-

nittelun kohteena on noin 12 hehtaarin alue. 
 

 
Kuva 1. Sijaintikartta. © Maanmittauslaitos 12/2019. 

 

 
 Kuva 2. Kaavan muutosalue. © Maanmittauslaitos 5/2020. 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi on Kirkkotien asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee 

Pelkosenniemen kirkonkylän keskusta-aluetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on 

tarkastella vastaavatko alueella voimassaolevan kaavan käyttötarkoitukset nykyisiä 
ja tulevia tarpeita. 
Tarkasteltavaa nykyisessä kaavassa on muun muassa  

- Kirkon ja pappilan alueen kaavamerkinnöissä 
- Torin alueen kaavamerkinnöissä 
- Huoltoasemalle menevän moottorikelkkareitin sijoittaminen 
 

1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 

 

1. Asemakaavakartta  

2. Seurantalomake 

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

4. Yhteenveto valmisteluaineisto ja ehdotuksen lausunnoista sekä mielipiteistä ja 
muistutuksista ja näihin annettavat vastineet 
 

1.5 Luettelo kaavaa koskevista selvityksistä 

 
- Luontoselvitys Pelkosenniemen kirkonkylän asemakaavaa ja kelkkareittiä var-

ten. Pia Kangas, 31.8.2015. 
- Kulttuuriympäristöselvitys Pelkosenniemen kirkonkylä, Kaisa Mäkiniemi ja Noora 

Kela, 7.5.2020. 

 
 

2. TIIVISTELMÄ    
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Kaavan muutos on tullut vireille Pelkosenniemen teknisen lautakunnan päätöksellä 
19.11.2012 § 97. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

11.2.2015 alkaen. Kunnanhallitus päätti 28.4.2020 § 104 laajentaa asemakaavan 

aluerajausta paloaseman suuntaan. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä xxxx 
välisen ajan. Kaavasta saatiin x kpl lausuntoa ja x mielipidettä. Kaavaehdotus oli 
nähtävillä xx-xx välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin x kpl lausuntoja ja x kpl 
muistutuksia. 

 
2.2 Asemakaava 

 
Asemakaavassa osoitetaan alueelle asuntorakentamisen (AP,AO), kirkollisten ra-
kennusten (YK/s), hallinto- ja virastorakennusten (YH) sekä asuin-, liike- ja toimis-
torakennusten korttelialueita (AL), torialue, puistoalueita (VP) ja moottorikelkkareit-
ti sekä maantiealuetta (LT) ja katualueita. 

  
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

 
Asemakaava toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava tulee voimaan. 
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

  
3.1 Suunnittelualue 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Suunnittelualue sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylän keskustan alueella. Suunnit-
telualueella sijaitsee mm. kirkko, kunnanvirasto ja vähittäiskauppa. 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 5/2020. 

 
3.1.2 Maanomistus 

 
 Kaavoitettava alue on yksityisten, valtion, seurakunnan ja kunnan omistuksessa. 
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Kuva 4. Alueen kiinteistöjaotus. © Maanmittauslaitos 5/2020.   
 

3.1.3 Luonnonympäristö 

 
Alueen kallioperä koostuu kvartsiitista ja silikaattikivestä. Maaperä on muodostunut  
sora- ja hiekkamoreenista. Alue kuuluu pohjoisboreaaliseen metsäkasvivyöhyk-
keeseen sekä Peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen.  
 
Kemijoen ranta kirkonkylällä on tulvavaikutteinen. Tämä näkyy ruohokasvillisuuden 
monipuolisuutena. Tulvavaikutteisuuden takia ranta on pysynyt avoinna. Pensas-
kerroksessa on paikoin pajuja ja pihlajaa. Tulvavaikutteisen rannan yläpuolella 
kasvaa koivuja.  Paikoin vanhat pellot ovat alkaneet kasvamaan umpeen pajuista 
ja koivuista. 
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Kuva 5. Umpeen kasvavaa peltoa suunnittelualueen keskellä. 
 
Luonnonympäristö on tarkemmin kuvattu kaavan laadintaa varten laaditussa luon-
toselvityksessä. 

 
3.1.4 Rakennettu ympäristö 

 
Taajamakuva 

Suunnittelualueella sijaitsee Pelkosenniemen kunnan keskustan alueella. Alueella 
on pienelle maaseututaajamalle tyypillistä rakennuskantaa sekä vajaakäytöllä ole-
via maa-alueita. Alueella on kunnan keskustan torialue sekä liikerakennuksia ja 
hallinnollisena rakennuksena kunnanvirasto. Maisemassa hallitsevana rakennet-
tuna ympäristönä länteen avautuu nouseva rinne, jonka korkeimmalla kohdalla on 
kirkon alue. 

 

 
Kuva 6. Torialue. 
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Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Alue sijaitsee aivan taajaman keskustan alueella, johon on sijoittunut julkisia ja 
kaupallisia palveluita. 
 
Liikenne 

Suunnittelualueen läpi kulkee valtatie 5. Alueella on kokooja- ja tonttikatuja. 
 

 
Kuva 7. keskimääräinen ajoneuvoliikenne/vrk v.2019. © Väylävirasto 5/2020. 
 
Keskimääräinen ajoneuvoliikenne oli valtatie 5:llä kaavan suunnittelualueella noin 
1100 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2019. 
 

 
Kuva 8. Valtatie 5. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriym-
päristö: Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat. Rakennetun kulttuuriympäris-
tön kohteen kuvauksessa todetaan, että Pelkosenniemellä on hyvin säilynyt 1900-
luvun alkupuolen kirkonkylämiljöö kirkkoineen, pappiloineen, matkustajakoteineen 
ja paloasemineen, sairaaloineen ja virkataloineen.  
 

 
Kuva 9. Kirkko. 
 

 
Kuva 10. Pappilan rakennuksia ja pihapiiriä. 
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Kaavan selvityksenä on laadittu kulttuuriympäristön selvitys, jossa on inventoitu 
alueen rakennuskantaa ja arvioitu rakennetun ympäristön kokonaisuutta ja näiden 
perusteella arvioidaan kaavan vaikutukset valtakunnallisesti merkittävään kulttuu-
riympäristöön ja mahdolliset suojelutarpeet.  

 
Tekninen huolto 

Alueella on vesi- ja viemäriverkosto sekä kaukolämpöverkko. Alueella ei ole hule-
vesiverkostoa muilta osin kuin valtatie 5 varressa. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Kaavan suunnittelun alueella ei ole ympäristöhäiriötä eikä ympäristön pilaantumi-
sen kannalta uhkaavia toimintoja. 
 
Tulva 

Suunnittelualue rajoittuu Kemijokeen. Kemijoen ylimmäksi tulvakorkeudeksi on 
havaittu +152,65 (N60) vuonna 1999. 

 
3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

  
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 

Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet ovat: 
 

- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Tehokas liikennejärjestelmä 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- Uudistumiskykyinen energiahuolto 

  
Maakuntakaava 

Itä-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 26.10.2004. Maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A28). 
Aluekuvauksen kehittämisperiaatteen mukaan taajamakuvaa kehitetään kylämäi-

senä, erityistä huomiota tienvarsimaisemien kohentamiseen. 
Kaavamuutos alueelle sijoittuu Pelkosenniemen kirkko ja vanha pappila, jotka ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö kohteita (ma5906).  

 
Alueella on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavaehdo-
tus on ollut nähtävillä 15.8. – 14.9.2016. Lapin liiton hallitus hyväksyi maakunta-

kaavaehdotuksen 28.11.2016 ja kaava on palautunut Lapin liitolle valtioneuvoston 
LSL 66 §:n mukaisen Naturasta poikkeamisen käsittelyn vuoksi.  

 

Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.     
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava vuodelta 1977. 
 
Rakennusjärjestys 
Alueella on voimassa Pelkosenniemen kunnan rakennusjärjestys. 

 
Rakennuskielto 

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 

Pohjakartta 
Suunnittelualueen numeerinen pohjakartta on hyväksytty xxx..xx.xxxx 

 
4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
4.1 Asemakaavan muutos- ja laajennustarve sekä tavoitteet 

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella vastaavatko alueella voimassaolevan 
kaavan käyttötarkoitukset nykyisiä ja tulevia tarpeita. 

Tarkasteltavaa nykyisessä kaavassa on muun muassa  
- Kirkon ja pappilan alueen kaavamerkinnöissä 
- Torin alueen kaavamerkinnöissä 

- Huoltoasemalle menevän moottorikelkkareitin sijoittaminen 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Tekninen lautakunta on päättänyt 19.11.2012 § 97 käynnistää asemakaavan muu-
toksen. Kunnanhallitus päätti 28.4.2020 § 104 laajentaa asemakaavan aluerajaus-
ta paloaseman suuntaan. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
4.3.1 Osalliset 

 
Oheinen luettelo pyrkii kattamaan pääosan osallisista, mutta ei ole ketään poissul-
keva.  

 

1. Suunnittelualueen ja lähikortteleiden maanomistajat ja lähimmät naapurit 

2. Viranomaiset 

 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 Lapin liitto 

 Lapin pelastuslaitos 

 Lapin maakuntamuseo  

 Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

3. Yhteisöt ja yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

 Savukoski-Pelkosenniemen seurakunta 

 Koillis-Lapin Sähkö Oy 

 Pyhä-Luosto Vesi Oy 
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 Pelkosenniemen vesihuolto-osuuskunta 

 
4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletuloilmoitus on julkaistu 11.2.2015. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.2.2015 lähtien. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen jälkeen annettiin yksi mieli-
pide, joka koski kaavan yksityisen maanomistajan tontin kulkuyhteyden järjestä-
mistä, uusien rakennuspaikkojen osoittamista ja kelkkareitin sijoittamista. Mielipide 
on huomioitu kaavan valmisteluaineistoa laadittaessa.  Kaavan valmisteluaineisto 

oli nähtävillä xx. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx - xx 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Kaavasta on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvot-
telu 17.4.2015. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

  
Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on, että kirkonkylän läpi saadaan kelkkareitti, jonka yhteydes-
sä on pääsy huoltoasemalle sekä alueella sijaitsevan torialueen osoittaminen ja 
asemakaavan päivittäminen. 

 
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 

Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet ovat: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- Tehokas liikennejärjestelmä 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- Uudistumiskykyinen energiahuolto 
 

Kyseisessä asemakaavahankkeessa huomioidaan tulvariskialueet, liikenteen melu-

päästöt sekä valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen turvaaminen. 
Asemakaavassa käsiteltävät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat al-
leviivattuja tavoitteita. 
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Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
 

 
Kuva 11. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta. 

 
Maakuntakaava on ohjeena asemakaavan muutoksessa, koska alueella ei ole voi-

massa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
 
Itä-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 26.10.2004. Maa-

kuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A28). 
Aluekuvauksessa todetaan, että taajamakuvaa kehitetään kylämäisenä, erityistä 
huomiota tienvarsimaisemien kohentamiseen. 

Kaavamuutos alueelle sijoittuu Pelkosenniemen kirkko ja vanha pappila, jotka ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö kohteita (ma5906).  
 

Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavamerkinnät ja määräykset: 
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Alueella on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavaehdo-
tus on ollut nähtävillä 15.8. – 14.9.2016. Lapin liiton hallitus hyväksyi maakunta-

kaavaehdotuksen 28.11.2016 ja kaava on palautunut Lapin-liitolle valtioneuvostol-
le LSL 66 §:n mukaisen Naturasta poikkeamisen käsittelystä.  
 

 
Kuva 12. Rovaniemi-Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus 28.11.2016. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 
4.5.1 Vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

 
Yhdyskuntarakenne 

Asemakaavan muutoksella ei muuteta merkittävästi alueen yhdyskuntarakennetta. 
Alue on kirkonkylän keskusta-aluetta ja kaavalla mahdollistetaan taajaman kes-
kusta-alueelle ominainen tehokas rakentaminen. 

 
Rakennettu ympäristö 
Kaava mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen. Kaavan muutos noudattaa kulttuuriympäristöselvityksen ohjausta kir-
kollisten rakennusten suojelun osalta. 
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Kuva 13. Ote kulttuuriympäristäselvityksestä. 
 
Luonto 
Kaavan luontoselvityksen mukaan inventointialue on ollut voimakkaasti ihmistoi-
minnan vaikutuksen piirissä, ei alueella ilmennyt metsälain 10 §, luontotyyppien 
uhanalaisluokituksessa uhanalaisiksi luokiteltuja luontoarvoja tai muita vastaavia 
arvokkaista kohteita. Suurin osa alueen soista ovat ojikkoja tai muuttumia, joissa 
ei alkuperäistä suotyyppiä ollut juuri havaittavissa. Rannan ruohikkoisuus oli kui-
tenkin hyvin monipuolista paikoin, jossa on esimerkiksi ruoho- ja heinäkasvillisuut-
ta niitetty tai muulla tavoin saatu avoimemmaksi. Taajamaan osoitettava kelkka-
reitti ei aiheuta haittaa luonnonarvoille.  

 
Maisema 
Kaava mahdollistaa alueelle asumista ja palvelurakentamista, jonka voidaan kat-
soa olevan tyypillistä asuntorakentamista. Kaavassa ei osoiteta uutta merkittävästi 
maisemaa tai taajamakuvaa muuttavia toimintoja. 



18 

 

 

 
Kuva 14. Ote kulttuuriympäristöselvityksen maisema-analyysista. 
 
Kulttuuriympäristöselvityksen mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaille maa-
merkkirakennuksille on mahdollista säilyttää olemassa olevia näkymäakseleita. 
Kirkkotien ja Koulutien välinen peltoalue mahdollistaa nykyisellään paitsi näkymän 
raitilta kirkolle myös Kirkkotieltä vanhan paloaseman ja Pelkosenniemen koulun 
suuntaan. 

  
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 

Keskeisin muutos on kelkkareitin osoittaminen taajamaan, joka lisää alueella kelk-
kaliikennettä ja vähäisesti melua. Kelkkareitin osoittamisella ohjattaisiin taajamas-
sa tapahtuva kelkkailu viralliselle ja ohjatulle reitille. Kelkkareitti olisi osa reittiver-
kostoa, joka ohjaa kelkkailijoita Pyhätunturin ja Savukosken välillä. Kelkkailijoilla 
olisi mahdollisuus käyttää Pelkosenniemen taajaman palveluita kuten vähittäis-
kauppaa ja huoltoasemaa. Lisäksi kunnan tavoitteena on vähentää reitistöjä jää-
osuuksilla turvallisuuden vuoksi. Taajaman kautta osoitettava reitti korvaisi taaja-
man eteläpuolelta nykyään kulkevan moottorikelkkauran. Reitin käyttöönotto edel-
lyttää maastoliikennelain mukaista reittisuunnitelmaa ja hyväksymistä sekä reitti-
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toimuksen. Moottorikelkkojen käyttö tiealueella edellyttää sitä sallivia liikenne-
merkkejä. 
 

 
Kuva 15. Reittiverkosto. © Retkikartta 5/2020. 

 
Alueella on kunnallistekniikka pääosin valmiina. Alueella on toteutumattomia ra-
kennuskortteleita ja tonttikatuja. 

 
Hulevedet 
Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta 
pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Suunnittelualueella ei ole kunnal-
lisia sadevesiviemäreitä. Hulevesien hallinta hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Alu-
eella ei ole havaittu ongelmia hulevesien hallinnassa.  
 
Asemakaavan muutoksen myötä hulevesien imeytyminen ja viivyttäminen alueella 
säilyy entisellään, koska rakennettavaksi tarkoitettujen kortteleiden ympärille on 
varattu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja puistoiksi (VP) osoitettuja alueita. Kaa-
vassa ei ole tarpeen osoittaa erityisiä huleveden hallintaan liittyviä aluevarauksia. 
Hulevesien hallinta alueella ratkaistaan lopullisesti kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla 
ympäristö- ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Uusien katujen ja vanhojen ka-
tujen korjausten yhteydessä alueelle lisätään tarvittaessa katu-alueiden hule-
vesiverkostoa. 

 
Talous 

Asemakaavan mahdollistama kelkkaliikenne taajamassa monipuolistaa ja lisää 
alueen palveluntarjontaa sekä työllisyyttä.  

 
Terveys ja turvallisuus 

Kelkkareitin suunnittelussa on huomioitu reitin sijoittuminen niin etäälle asutukses-
ta kuin se taajamaympäristössä on mahdollista. Reitistä aiheutuvaa melua voi-
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daan ennaltaehkäistä nopeusrajoituksella. Valtatie 5 meluvaikutukset huomioidaan 
asemakaavan mukaisilla määräyksillä. 

 
Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä 
Taajaman keskustassa on hyvät edellytykset eri väestöryhmien toiminnoille.  

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 

Torialueen merkitseminen asemakaavan vahvistaa alueen torielämän kehittämistä 
ja paikallista toimintaa. Muilta osin kaavalla ei vaikuteta merkittävästi alueen sosi-
aalisiin oloihin ja kulttuuriin. 

 
Tulva 
Alueen rakentaminen osoitetaan riittävän korkealle Kemijoessa havaitun tulvakor-
keuden suhteen. 

  
Muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 

 
4.6 Ympäristön häiriötekijät 

Melu 

Moottorikelkkaliikenteestä ja valtatie 5 ajoneuvoliikenteestä aiheutuu jonkin verran 
melua. Ajonopeudet ovat taajamassa alhaiset, jonka vuoksi meluvaikutukset jäävät 
vähäiseksi. 
 

 
Kuva 16. Valtioneuvoston asetus 993/1992 melutason ohjearvoista. 
 
Valtatie 5 ajoneuvoliikenne oli noin 1100 ajoneuvoa / vuorokausi vuonna 2019. 
Ajoneuvoliikenne ei ole lähivuosina kasvamassa. Ajoneuvoliikennettä voi kasvattaa 
Kemijärvelle ja Savukoskelle suunnitteilla olevat teollisuushankkeet. Investointipää-
töksiä hankkeiden osalta ei kuitenkaan vielä ole.  
 
Moottorikelkkaliikenteen arvioidaan olevan kelkkailukauden parhaimpina vuoro-
kausina useampi kymmenen kelkkaa vuorokaudessa, mutta keskimäärin noin 10-
15 kelkkaa vuorokaudessa. Sesonkikausien ulkopuolella kelkkailu on vähäistä, ar-
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vioiden alle 10 kelkkaa keskimäärin vuorokaudessa. Ympäristöministeriön raportis-
sa 2007, moottorikelkkojen melu, on mitattu moottorikelkoista aiheutuvaa melua. 
Raportin mukaan meluun vaikuttaa mm. ajonopeus, kelkkojen määrä, maasto, lu-
men koostumus ja keliolosuhteet. 
 

 
Kuva 17. YM raportti 2007. Moottorikelkkojen melu. 
 
Asemakaavassa ei ole muita ympäristön häiriöitä aiheuttavia toimintoja.  
 

4.7 Vaihtoehdot, valinta ja perusteet 

Asemakaavatyössä on vertailtu alueelle sijoittuvaa kelkkareittiä vaihtoehtojen avul-
la voimassa olevassa asemakaavassa. 
 
VE1 

Reitti kulkee Kirkkotien kadun myötäisesti ja yleisen paikoitusalueen (LP) kautta 
Keskuspuiston ohi ja kaartaan puiston jälkeen kohti korttelin 23 rakennuspaikka 3 
pohjoisrajaan ja sen jälkeen suuntautuu valtatie 5 myötäisesti kohti etelää ja ylittää 
valtatien kaavan mukaisen Kosteenpolun kohdalla. Ylityksen jälkeen reitti suuntaa 
kohti Kemijokea.  
 
VE2 
Reitti on pääosin VE1 mukainen, mutta reitti kulkee kaavan mukaisen Kosteenpo-
lun kautta valtatie 5:lle ja ylittää tien VE1 mukaisesti ja edelleen suuntautuu kohti 
Kemijokea. 
 
VE3 

Reitti on pääosin VE1 mukainen, mutta reitti ylittää valtatie 5:n kaavan mukaisen 
korttelin 23 rakennuspaikan 3 pohjoisrajan suuntaisesti ja reitti suuntautuu korttelin 
22 rakennuspaikalla 3 kohti VE1 pääreittiä ja siitä edelleen Kemijoen suuntaan. 
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Kuva 18. Vaihtoehdot kuvattu voimassa olevaan asemakaavaan. 
 

 
Kuva 19. Vaihtoehdot ilmakuvalla.  
 
Vaihtoehtojen vertailu: 
 
Vaihtoehtojen vertailussa arvioitiin sanallisesti reitin vaikutusta valtatie 5 ylitykseen 
ja rakennuspaikkojen liittymien ylityksiin, rakennuspaikkojen käyttöön ja meluun. 
 
VE1 
Vaihtoehto muodostaa reitin päärungon. Reitti sijoittuu pääosin etäälle asutuksesta 
ja vielä toteuttamattomiin rakennuskortteleihin nähden reitti voidaan sijoittaa siten, 
että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa asutukselle. Reitillä näkyvyys on 
pääosin hyvä. Valtatie 5 ylitys on linjattu siten, että reitti kulkee lännestä päin tulta-
essa vähän matkaa tien laitaa, jolloin kelkkailija havaitsee tieliikenteen ja ennakoi 
tulevaa ylitystä. Idän suunnassa tultaessa reitti myötäilee toteutunutta katua, jolloin 
liikenneympäristö osoittaa tulevan ylityksen. 
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+  melun vaikutus olisi vähäinen 
+ valtatie 5 ylitys on mahdollista tehdä turvallisesti 
- reitti pitäisi osoittaa liiketontin alueelle 
- vaikeuttaa liiketontin käyttöä 
- useita liittymän ylityksiä liiketontilla 
 
VE2 

Reitti kulkee kahden rakennuksen välistä katualueella. Valtatie 5 ylitetään reitin 
suuntaisesti ajoneuvoliikenteen mukaisesti ja liikenneympäristö osoittaa tulevan yli-
tyksen. 
 
+ reitti kulkee rakennuspaikkojen rajojen suuntaisesti, ei haittaa tonttien käyttöä 
+ valtatie 5 ylitys on mahdollista tehdä turvallisesti 
- rakennusten välinen katualue on kapea 
- meluvaikutus rakennuspaikalle 

 
VE3 

Reitti kulkee osin kaavan suunnittelualueen ulkopuolelle ja käytännössä kaavaan 
osoitettava reitti alkaisi ja päättyisi rakennuspaikalle. Rakennuspaikan nykyinen 
käyttötarkoitus on huoltoasema, joten sen käyttötarkoituksen myötä moottorikelk-
kaliikenne sopii tontille. Valtatie 5 ylitys olisi lännestä päin tultaessa reitin suuntai-
sesti ja idän suunnasta tultaessa reitti kulkisi valtatien myötäisesti ennen ylityskoh-
taa. 

 
+ valtatie 5 ylitys on mahdollista tehdä turvallisesti 
- reitti pitäisi osoittaa tonteille 
- reitti vaikeuttaa liiketontin käyttöä 
 

 
Kuva 20. Kaavaluonnos 13.5.2020. 
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4.7.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Täydennetään kuulemisvaiheiden mukaan. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 
5.1 Kaavan rakenne 

 
5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 12 ha. 
  
AP 

Asuinpientalojen korttelialue. Tehokkuus on 0,25 ja kerrosluku II. 
 

AO 
Erillispientalojen korttelialue. Tehokkuus on 0,25 ja kerrosluku I u ½. 
 
AL 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Tehokkuus on 0,30 ja kerrosluku 
II. 
 
YH 

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Tehokkuus on 0,40 ja kerrosluku II. 
 
YK/s 
Kirkollisten rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Tehokkuus on 
0,40 ja kerrosluku II. 

 
5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualue tukeutuu kirkonkylän taajaman palveluihin. 
  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Tieliikenteestä aiheutuvaa haittaa lähiympäristöön vähennetään asemakaavan 
mukaisilla määräyksillä.   

  
5.3 Kaavan vaikutukset  

 
5.3.1 Vaikutukset  

 

Vaikutukset on kuvattu kohdassa 4.5.1. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat 
tieliikenteestä ja kelkkareitin sijoittamisesta rakennettuun ympäristöön.  

 
5.3.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

Asemakaavamuutos 
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5.3.3 Kaavan suhde maakuntakaavaan 

 
Maakuntakaava on ohjeena muutettaessa asemakaavaa, koska alueella ei ole 
voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaava noudattaa maakuntakaa-
van ohjausta. Asemakaavassa ratkaistaan taajama-alueelle tyypillisiä palveluita ja 
liikennealueita sekä yleisiä alueita. Taajaman läpi osoitettava kelkkareitti tukee 
maakuntakaavan mukaista ja maakunnallista reittiverkostoa. Asemakaavassa tur-
vataan valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön arvoja ja säi-
lymistä. 
 

5.3.4 Kaavan suhde yleiskaavaan 

 
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

 

 

Terveellinen ja turvallinen elinym-
päristö 
 

Uusi rakentaminen sijoitetaan tulva-
vaara-alueiden ulkopuolelle tai tulva-
riskien hallinta varmistetaan muutoin. 
 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huo-
nosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja. 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuu-
riympäristö sekä luonnonvarat 
 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvok-
kaiden kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvojen  
turvaamisesta. 

 
 
 
Tulvakorkeusrajat ohjaavat kaavaratkai-
sua ja rakentaminen sijoitetaan riittävän 
korkealle havaittuun tulvakorkeuteen 
nähden. 
 
Kaavamääräyksillä huomioidaan melusta 
ja tärinästä aiheutuvia haittavaikutuksia. 
 
 
 
 
 
Kaavassa huomioidaan ja turvataan val-
takunnallisesti arvokkaan kulttuuriympä-
ristön säilymistä. 
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5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.5 Nimistö 

Asemakaavassa ei osoiteta uutta nimistöä. 
 

6. ASEMAKAAVA-ALUEEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

 
6.1 Toteuttaminen ja aloitus 

 
Kaavamuutoksen toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavan tultua voimaan. 

 
6.2 Toteutuksen seuranta 

 
Kaavan toteutusta valvoo kunnan rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpidelupien 
myöntämisen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
13.3.2020 
  

 
Ari Pesonen 
Maankäyttö Pesonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


