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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Pelkosenniemen kunnan kirkonkylän keskustassa. Suun-

nittelun kohteena on noin 2,5 hehtaarin alue. 
 

 
Kuva 1. Sijaintikartta. © Maanmittauslaitos 1/2020 
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 Kuva 2. Kaavan muutosalue. © Maanmittauslaitos 12/2019 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi on Allianssin asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee 

Pelkosenniemen Pyhätunturilla sijaitsevaa asemakaava-aluetta. Pyhän Taika Oy:n 

aloitteesta on käynnistetty asemakaavan muutos tiloilla 583-403-1-242 Ski Alliance 

ja 583-403-1-274 Suran Pyhä 1.  
 

Kaavoituksen tavoitteena on tiivistää rakentamista Ski Alliance-tilan alueella, osoit-
taa alueelle uusia rakennuspaikkoja, lisätä rakennusoikeutta osalla jo kaavoitetuista 
RM- ja RA- kaavamerkinnällä olevista tonteista, sekä mahdollistaa uusien vuode-

paikkojen syntyminen matkailukeskuksen ytimeen.  
 

Matkailukeskuksen ytimeen sijoittuvan alueen täydennysrakentaminen ja uudet 

vuodepaikat minimoivat autoilun tarvetta matkailualueella, mikä edesauttaa tavoit-
teena olevaa hiilineutraalia matkailua. Alue sijaitsee kaikkien palveluiden, hissipal-
veluiden, kauppakeskuksen, hotellin, vuokraamoiden ja ravintoloiden välittömässä 

läheisyydessä. Alue on perherinteen välittömässä läheisyydessä ja alueen pohjois-
puolelle avattiin kaudeksi 2018 -2019 uusi, erityisesti lapsiperheitä palveleva hissi-
alue rinteineen. 
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Kuva 3. Suunnittelurajaus maastotietokannasta 

 
1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 

 

1. Asemakaavakartta  

2. Seurantalomake 

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

4. Yhteenveto luonnosvaiheen ja ehdotusvaiheen lausunnoista sekä mielipiteistä ja 
muistutuksista ja näihin annettavat vastineet 

 
2. TIIVISTELMÄ    

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kaavan muutos on tullut vireille Pelkosenniemen kunnanhallituksen päätöksellä 
18.12.2019 § 309. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

3.4.2020 alkaen. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä xxxx välisen ajan. Kaa-
vasta 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 kolme uutta asuinpientalojen (AP) rakennus-
paikkaa ja kolme uutta lomarakennusten (RA) rakennuspaikkaa. Olemassa olevien 
matkailupalveluiden (RM) rakennuspaikoilla on rakennusoikeutta ja kerroslukua 
osoitettu tarkoituksenmukaisemmaksi.  
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2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

 
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava tulee voimaan. 

 
3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

  
3.1 Suunnittelualue 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Suunnittelualue sijaitsee perherinteiden alueella Pyhätunturin matkailukeskuksen 

ytimessä, rajoittuen rinnealueeseen, vanhaan nousutiehen ja Pyhä-Luosto kansal-
lispuistoon. 
 

 
Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 12/2019 

 
3.1.2 Maanomistus 

 
Kaavoitettava alue on yksityisen omistuksessa, kaavoituksen hakijan omistamilla 
tiloilla. 
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Kuva 5. Alueen kiinteistöjaotus ja suunnittelurajaus. © Maanmittauslaitos 1/2020.

   
3.1.3 Luonnonympäristö 

 
Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä Pyhätunturin matkailualueella. Suunnittelualue 
on pääosin luonnontilassa olevaa aluetta, jonka puusto on valtaosaltaan mäntyä 
sekä vähäisemmältä osin koivua ja kuusta. Maasto on pääosin kuivahkoa kangas-
ta. Suunnittelualue sijaitsee rinnemaastossa ja alueella on korkeuseroa. Suunnitte-
lualue rajoittuu Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Alueelta ei ole aikaisempien kaa-
voituksien yhteydessä löydetty erityisiä luontoarvoja. Kaava-alueen lounaispuolella 
sijaitsee Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Pyhätunturin (FI1300901) natura 2000-
alue.  
 

 
Kuva 6. Alueen luonnontilaa Pyhäkurun tieltä kansallispuiston suuntaan. 

 
3.1.4 Rakennettu ympäristö 

 
Taajamakuva 
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Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee matkailukeskukselle tyypillistä, laa-
dukasta mökkiasutusta. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on käy-
tetty puuta ja rakennukset on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yksikerrok-
sisia. Suunnittelualue on rakentamatonta ja metsäistä aluetta, lukuun ottamatta 
perherinteiden vieressä olevaa aluetta, joka palvelee tällä hetkellä paikoitusaluee-
na. 
 

 
Kuva 7. Perherinteen vieressä oleva rakennuspaikka, joka on paikoituskäytössä. 
Lampiokurun tieltä päin kuvattuna. 
 

 
Kuva 8. Suunnittelualuetta kuvan oikealla puolella Pyhäkuruntieltä katsottuna. 

 
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Alue sijaitsee matkailukeskuksen alueella laskettelurinteiden tuntumassa. Kaupal-
liset palvelut ovat alle kilometrin etäisyydellä. Suunnittelualueen lähiympäristössä 
on majoitusliiketoimintaa. 
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Kuva 9. Suunnittelualuetta Lampiokurun tieltä perherinteelle päin katsottuna. 
 
Liikenne 

Suunnittelualue tukeutuu Kerontien pääkatuun ja siihen liittyviin kokooja- ja tontti-
katuihin. 
  

 
Kuva 10. Alueen tieverkkoa. © Maanmittauslaitos 4/2020 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole aikaisempien kaavoituksien yhteydessä todettuja kulttuuriympäristö-
jä eikä muinaismuistoja. 

 
Tekninen huolto 
Alueella on vesi- ja viemäriverkosto sekä sähköverkko. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

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

 
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.  
 
Maakuntakaava 

Itä-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 26.10.2004. Alueel-
la on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavaehdotus on 

ollut nähtävillä 15.8. – 14.9.2016.  
 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pyhä-Luosto osayleiskaava, Pelkosenniemi, osa-

alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue.  
 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, jonka osa-alueita on hyväksytty 
vuosina 2003-2009. 
 
Rakennusjärjestys 

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 

 

Kaavoituksen tavoitteena on tiivistää rakentamista suunnittelualueella, osoittaa 
alueelle uusia rakennuspaikkoja, lisätä rakennusoikeutta osalle jo kaavoitetuista 
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RM- ja RA- kaavamerkinnällä olevista rakennuspaikoista sekä mahdollistaa uusien 

vuodepaikkojen syntyminen matkailukeskuksen keskusta-alueen läheisyyteen.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kunnanhallitus on päättänyt 18.12.2019 § 309 käynnistää asemakaavan muutok-

sen. 
 

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 

 Koillis-Lapin Sähkö Oy 

 Pyhä-Luosto Vesi Oy 

 
4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletuloilmoitus on julkaistu 2.4.2020. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.4.2020 alkaen. OAS:sta 
annettiin yksi mielipide. Mielipiteessä pyydettiin huomiomaan väljyys ja tonttien vä-
liin jätettävät puistoalueet/kaistaleita, mökkien tunturimaisen ja luonnonnäkymien 
säilyttäminen, luontoon sopeutuva sekä yhtenäinen rakentamistapa, tontin 333 
kerrosluvun säilyttäminen, ikkunoiden määrän ja koon sijoittelussa sekä kulkuyh-
teyksissä huomioitaisiin, että alueen rauha säilyy. Mielipide on huomioitu kaavan 
valmisteluaineistoa laadittaessa. 
 

Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä xx. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 
xx – xx. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
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4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
  
Kunnan asettamat tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on edistää Pyhätunturin matkailukeskuksen kehittämistä. 
 

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 

Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ovat: 
 

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

- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- Uudistumiskykyinen energiahuolto 

 
Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
 

Itä-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 26.10.2004. Maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi (RM). 

 

 
Kuva 11. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta 
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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 valtioneuvoston 

käsittelystä, jossa ratkaistiin kielteisellä päätöksellä LSL 66 §:n mukainen Naturas-
ta poikkeaminen.  

Vireillä olevassa maakuntakaavassa alue on osoitettu matkailupalvelualueeksi 
(RM). 
 

 
Kuva 12. Rovaniemi-Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus 28.11.2016. 
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Yleiskaavan antamat lähtökohdat 
 

Suunnittelualueella on voimassa Pyhä-Luosto osayleiskaava (hyväksytty 

10.11.2005), Pelkosenniemi, osa-alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue.  
 

 
Kuva 13. Ote osayleiskaavasta. 
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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 keskeistä Pyhätunturin matkailukeskuksen aluetta ja kaavalla mahdolliste-
taan matkailukeskuksen keskusta-alueelle ominainen tehokas rakentaminen. Kaa-
van mahdollistama lisärakentaminen eheyttää alueen vajaakäytöllä olleita maa-
alueita. 

 
Rakennettu ympäristö 
Kaavalla mahdollistetaan matkailukeskusalueelle tyypillinen vapaa-ajan asuntojen, 
vakituisen asumisen ja hotellien rakentaminen. Uudet rakennuspaikat täydentävät 
jo rakennettua aluetta. 
  
Luonto 

Asemakaava supistaa lähivirkistysalueiden aluevarauksia. Alueella kuitenkin säilyy 
riittävästi viheralueita alueen viihtyisyyden turvaamiseksi ja viheryhteyskäytäviä 
luonnon eläin- ja kasvilajeille. Lähivirkistysalueiden vähentymisellä ei ole merkittä-
vää vaikutusta alueen toiminnallisuuden kannalta, koska alue rajoittuu kansallis-
puistoon, jossa on runsaasti ohjattuja virkistysreittejä.  
 
Asemakaavassa on myös määräys rakennuspaikkojen luonnontilaisuuden säilyt-
tämisestä piha-alueiden osalta, joten alueen yleisvaikutelma tulee säilymään luon-
nonmukaisena ja suojaisena. Alueelta ei tunneta erityisiä luontoarvoja. Kaavalla ei 
ole vaikutuksia Pyhätunturin natura 2000-alueeseen eikä Pyhä-Luoston kansallis-
puistoon, koska kaavan mukainen toiminta on alueelle jo ominaista ja vaikutukset 
jäävät näiden suojelualueiden ulkopuolelle. 

 
Maisema 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen lähi- ja kaukomaisemaan. Uusien 
rakennuspaikkojen osoittaminen muuttaa lähinnä viereisten kiinteistöjen maise-
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makuvaa. Alueen käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet ovat kuitenkin jo alueelle 
tyypillisiä. 

  
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueella on valmis tieverkosto ja tekninen huolto. 

 
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-
een merkittävimmät hulevedet esiintyvät keväisin lumien sulamisvesistä. Huleve-
det on johdettu alueen läpi hallitusti avo-ojilla, putkituksilla ja tierummuilla. 
 
Asemakaavan muutoksen myötä hulevesien imeytyminen ja viivyttäminen alueella 
säilyy entisellään, koska rakennettavaksi tarkoitettujen kortteleiden ympärille on 
varattu lähivirkistysalueeksi (VL) osoitettuja alueita. Kaavassa ei ole tarpeen osoit-
taa erityisiä huleveden hallintaan liittyviä aluevarauksia. Hulevesien hallinta alueel-
la ratkaistaan lopullisesti kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla ympäristö- ja rakennuslu-
pamenettelyn yhteydessä.  

 
Talous 

Alueen vuodepaikkamäärän kasvu edistää matkailualueen kehittämistä ja kunnan 
elinvoimaa. 

 
Terveys ja turvallisuus 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. 
 

Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä 
Matkailualue ja siihen liittyvä rakentaminen ja toiminnot sopivat eri ikäisille väestö-
ryhmille.  

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Alueen rakentuminen ja vuodepaikkojen lisääntyvä määrä edistävät yhteisöllisyyt-
tä ja alueen palvelurakennetta tukemaan sosiaalisia olosuhteita. Asemakaava tu-
kee Pyhän alueen matkailukulttuuria. 

 
Tulva 

Suunnittelualue ei sijaitse vesistön läheisyydessä, joten tulvan vaaraa ei ole. 

  
Muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 
 

4.6 Ympäristön häiriötekijät 

Asemakaavalla ei osoiteta ympäristön häiriöitä aiheuttavia toimintoja.  
 

4.7 Vaihtoehdot, valinta ja perusteet 

 
Asemakaavatyöhön ei ole liittynyt varsinaista vaihtoehtotarkastelua, koska kaava-
muutoksessa muutetaan rakennustehokkuutta ja lisätään rakennuspaikkoja ase-
makaavan hakijan tavoitteiden perusteella, jolloin vaihtoehtoinen suunnittelu on 
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hyvin rajallista. Näin ollen ainoa toinen vaihtoehto on 0-vaihtoehto eli alueelle jäisi 
olemassa olevan asemakaavan tilanne. Niinpä kaavamuutoksesta laadittiin vain 
yksi luonnosvaihtoehto.  

 

 
Kuva 14. Kaavaluonnos 11.5.2020 
 

4.7.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
Täydennetään kuulemisvaiheiden mukaan. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 
5.1 Kaavan rakenne 

 
5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,5 ha, johon on osoitettu yhteensä 8 raken-
nuspaikkaa, viheralueita ja katualueita. 
  
AP 
Asuinpientalorakennusten korttelialue. Suunnittelualueelle on osoitettu yhteensä 3 
kpl AP rakennuspaikkaa, joiden kerrosluvuksi on osoitettu II ja rakennustehokkuu-
deksi 0,2. 

 
RA 

Lomarakennusten korttelialue. Suunnittelualueelle on osoitettu yhteensä 3 kpl RA 
rakennuspaikkaa, joiden kerrosluvuksi on osoitettu II ja rakennustehokkuudeksi 
0,2. 
 
RM 
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Suunnittelualueelle on osoitettu yh-
teensä 2 kpl RM rakennuspaikkaa. Korttelissa 333 olevan rakennuspaikan kerros-
luvuksi on osoitettu III ja rakennusoikeudeksi 2000 kem2. Korttelissa 328 olevan 
rakennuspaikan kerrosluvuksi on osoitettu ½ IV ja rakennusoikeudeksi 10000 
kem2. 
 
VL 
Lähivirkistysalue. 

 
5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualue tukeutuu Pyhän matkailualueen monipuolisiin palveluihin. 
  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Rakentamisessa kiinnitetään huomiota ympäristöön soveltuvaan ja laadukkaaseen 
rakennustapaan. 

  
5.3 Kaavan vaikutukset  

 
5.3.1 Vaikutukset  

 

Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat alueen lähimpiin rakennuspaikkoihin. Vai-
kutukset on arvioita tarkemmin kohdassa 4.5.1. 

 
5.3.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

Asemakaavamuutos 
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5.3.3 Kaavan suhde maakuntakaavaan 

 
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella. 
Asemakaava ei vaikeuta maakuntakaavan toteuttamista. 

 
5.3.4 Kaavan suhde yleiskaavaan 

 
Laadittava asemakaava on osayleiskaavan tavoitteiden mukainen ja kaavaratkaisu 
noudattaa osayleiskaavan ohjausvaikutusta. Asemakaavassa osoitetaan alueelle 
loma-asuntorakentamisen rakennuspaikkoja yleiskaavan ohjauksen mukaisesti. 
Yleiskaavassa ei ole erikseen osoitettu alueelle vakituisen asumisen ohjausta, 
mutta kaavan muutoksessa vakituisten asuinrakennuspaikkojen määrä on vähäi-
sempi kuin loma-asumiseen osoitettujen rakennuspaikkojen määrä. Lisäksi alueel-
la on jo voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu vakituisen asuinrakennusten 
rakennuspaikkoja ja kaavan muutoksessa uudet vakituisen rakennuspaikat muo-
dostuvat nykyisten vakituisten rakennuspaikkojen läheisyyteen, muodostaen näin 
yhtenäisen kaavaratkaisun olemassa olevan kaavan kanssa. Vakituisten asuinra-
kennuspaikkojen osuus jää vähäiseksi alueen koko asemakaavakokonaisuudessa. 
 
Matkailupalveluiden rakennusten rakennuspaikat on jo voimassa olevassa asema-
kaavassa voimassa ja niiden osoittaminen noudattaa yleiskaavan ohjausta. Ra-
kennustehokkuus noudattaa yleiskaavan mukaista periaatetta vuodepaikkojen 
osoittamisesta hissien läheisyyteen, jolloin tuetaan mökeiltä ja majoitushuoneis-
toista kävellen tapahtuvaa siirtymistä hisseille ja palveluihin. Majoituksen osoitta-
minen lähelle palveluita ja hissejä vähentää sisäisen autoliikenteen tarvetta ja luo 
edellytyksiä keskustan palveluiden toimivuudelle ja palveluntarpeelle sekä kasvat-
taa matkailualueelle tarpeellista sosiaalista vilkkautta. 

 
5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 

 

 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen 
 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehi-
tykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 
olemassa olevaan rakenteeseen. 

 
 
 
Asemakaavassa hyödynnetään olemassa 
olevaa rakennetta, eheyttämällä yhdys-
kuntarakennetta ja hyödyntämällä ole-
massa oleva infrastruktuuria matkailualu-
een keskeisellä kehitysalueella. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
11.5.2020 
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