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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Pelkosenniemen kunnan Pyhätunturin matkailualueella. 
Suunnittelun kohteena on noin 4,5 hehtaarin alue. 

 
Kuva 1. Sijaintikartta. © Maanmittauslaitos 6/2021 

 

 
Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus. © Maanmittauslaitos 6/2021 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi on Perherinteen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos kos-

kee Pelkosenniemen Pyhätunturilla sijaitsevaa asemakaava-aluetta.  Pyhätunturi 
Oy:n aloitteesta on käynnistetty asemakaavan muutos tiloilla 583-403-84-5 Jussin-
kero, 583-403-1-159 Kultakero ja 583-403-1-375 Turve. Kaavoitettava alue sijaitsee 
perherinteiden alueella Pyhätunturin matkailukeskuksessa rajoittuen rinnealuee-
seen, Isokurun tiehen ja Pyhä-Luosto kansallispuistoon.  
 

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa olemassa olevan asemakaavan mukaisten lo-
marakennuspaikkojen sijoittumista alueella rinteen suuntaisesti. Aluetta ei ole tar-
peen hyödyntää laskettelurinteenä, joten alueen hyödyntäminen rakentamiseen on 
tarkoituksenmukaista. Rakennuspaikkojen sijoittelun yhteydessä tarkistetaan myös 
rakennuspaikkojen rakennusoikeuksia ja rakentamistapaa. Lisäksi asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on osoittaa huttuhissin ja perhehissin väliin jäävälle alueelle 
majoitusrakentamista, joka mahdollistaa rinteisiin pääsyn suoraan majoitushuoneis-
toista ilman liikenneyhteyksien käyttöä. 

 
 

1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 
 

1. Asemakaavakartta  

2. Seurantalomake 

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

4. Yhteenveto valmistelu- ja ehdotusvaiheen lausunnoista sekä mielipiteistä ja muis-
tutuksista ja näihin annettavat vastineet 

 
2. TIIVISTELMÄ    

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kaavan muutos on käynnistetty Pelkosenniemen kunnanhallituksen päätöksellä 

23.1.2018 § 11. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 9.9.2021 
alkaen. OAS:sta annettiin yksi mielipide. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 
19.11 – 20.12.2021 välisen ajan. Valmisteluaineistosta annettiin 5 kpl lausuntoja ja 
2 kpl mielipiteitä. Kaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx. – xx.xx.2022 välisen ajan. Kaa-
vaehdotuksesta annettiin x kpl lausuntoja ja x kpl muistutuksia. 

 
2.2 Asemakaava 

 
Asemakaavassa alueelle osoitetaan kaksi loma-asuntojen (RA-1) korttelialuetta ja 
neljä matkailua palvelevien rakennusten rakennuspaikkaa (RM). Lisäksi alueelle 
osoitetaan urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU-1), lähivirkistysaluetta (VL) ja 
retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan 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 Pyhätunturin matkailukeskuksen ytimessä, perherinteiden 
alueella. 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. Pyhätunturi Oy 9.8.2021. 

 
3.1.2 Maanomistus 

 
Kaavoitettava alue on yksityisten omistuksessa, pääasiassa kaavoituksen hakijan 
omistamilla kiinteistöillä. 
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Kuva 4. Alueen kiinteistöjaotus. © Maanmittauslaitos 9/2021.  
  

3.1.3 Luonnonympäristö 
 
Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä Pyhätunturin matkailualueella. Suunnittelualue 
on pääosin maanmuokkauksella käsiteltyä aluetta, jonka luonnontilaisemmissa 
osissa puusto on valtaosaltaan mäntyä sekä vähäisemmältä osin kuusta. Maasto on 
kuivahkoa kangasta. Suunnittelualue sijaitsee rinnemaastossa ja alueella on kor-
keuseroa.  
 
Suunnittelualue rajoittuu Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Alueelta ei ole aikaisem-
pien kaavoituksien yhteydessä löydetty erityisiä luontoarvoja. Kaava-alueen lounais-
puolella sijaitsee Pyhä-Luoston kansallispuisto sekä Natura 2000 -alueet: Pyhätun-
turi (FI300901) erityinen suojelutoimien alue (SAC) ja Pyhä-Luoston (FI300908) eri-
tyinen suojelualue (SPA).  
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Kuva 5. Alueen luonnontilassa olevaa metsää rinnealueelta katsottuna.  
 

 
Kuva 6. Suunnittelualueen läpi kulkee rakennettuja polkuja. 
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Kuva 7. Suunnittelualueella sijaitsevaa rinnealuetta. 
 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 
 

Taajamakuva 
Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee matkailukeskukselle tyypillistä, laadu-
kasta mökkiasutusta. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytetty 
puuta.  
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Kuva 8. Huttuhissin ala-asema ja perherinteen vieressä olevaa rakennettua aluetta 
rajoittuen suunnittelualueeseen. 
 

 
Kuva 9. Käytöstä poistetun hissin ala-asema, joka on tarkoitus purkaa. Uusi laa-
haushissi on mahdollista sijoittaa hieman ylemmäksi rinteen suunnassa. 
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Kuva 10. Perherinteellä oleva taukopaikka, joka alueella säilytetään. 
 

 
Kuva 11. Nykyinen pysäköintialue, joka hyödynnetään uusien loma-asuntojen py-
säköintiin ja rakentamisalueeksi.  
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Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 
Alue sijaitsee matkailukeskuksen alueella laskettelurinteiden tuntumassa. Kaupalli-
set palvelut ovat alle kilometrin etäisyydellä. Suunnittelualueen lähiympäristössä on 
majoitusliiketoimintaa. Alueella on monipuolinen aktiviteettitarjonta ja reittiverkosto 
lähivirkistykseen, kuten esimerkiksi laskettelu, hiihto, pyöräily, lumikenkäily, frisbee-
golf, pulkkailu yms. Suunnittelualue rajoittuu kansallispuistoon, jossa on monipuoli-
nen reittiverkosto talvi- ja kesäretkeilyyn. 
 
Kansallispuistot houkuttelevat käyttäjiä ja osaltaan niiden on tarkoituskin palvella 
käyttäjiään nauttimaan luonnosta, joten alueelle toivotaan lisää käyttäjiä, jolloin voi-
daan panostaa hyvin opastettuihin ja ohjattuihin reitteihin sekä reittirakenteisiin. 
Vähenevillä kansallispuiston käyttäjämäärillä olisi päinvastainen vaikutus alueen 
reittiverkoston kehittämiseen. Valistuksella, opastuksella ja alueelta kansallispuis-
toon ohjaavilla reiteillä voidaan vaikuttaa ihmisten kulkemiseen ja roskaamiseen 
vähentämiseen kansallispuistossa ja sen läheisyydessä. Asemakaavalla on tavoit-
teena lisätä Pyhän matkailualueen elinvoimaisuutta, jotta alueella voidaan jatkos-
sakin panostaa reitteihin sekä niitä palveleviin rakenteisiin ja opastukseen. 
 
 

 
Kuva 12. Pyhän alueen palvelut ja lähivirkistysmahdollisuudet. Pyha.fi. 
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Kuva 13. Alueen reittiverkostoa ja kansallispuiston alue. Pyha.fi. 
 
Liikenne 
Suunnittelualue tukeutuu Isokurun tiehen. Isokurun tie voidaan luokitella tonttika-
duksi/paikalliseksi kokoojakaduksi.  
  

 
Kuva 14. Alueen tieverkkoa. © Maanmittauslaitos 9/2021 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole aikaisempien kaavoituksien yhteydessä todettuja kulttuuriympäristöjä 
eikä muinaismuistoja. 

 
Tekninen huolto 
Alueella on valmiina vesi- ja viemäriverkosto sekä sähköverkko. Verkosto edellyt-
tää kuitenkin laajentamista. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavan suunnittelualueella ei ole ympäristöhäiriötä eikä ympäristön pilaantumisen 
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. Alu-
eella on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavaehdotus 
on ollut nähtävillä 10.1 – 9.2.2022.  

 

Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa Pyhä-Luosto osayleiskaava, Pelkosenniemi, osa-
alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue.  

 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 17.4.2008. 
 
Rakennusjärjestys 
Pelkosenniemen kunnan rakennusjärjestys. 

 
Rakennuskielto 
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

 
Pohjakartta 
Suunnittelualueella on kunnan numeerinen pohjakartta. Kaavatyön edetessä on 
tarkoitus hyväksyttää asemakaavan pohjakartta ja tarvittaessa päivittää ajanta-
saiseksi. Hyväksytty pohjakartta on käytettävissä hyväksymisvaiheessa. 

 
4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
4.1 Asemakaavan muutostarve sekä tavoitteet 

 

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa olemassa olevan asemakaavan mukaisten lo-
marakennuspaikkojen sijoittumista alueella rinteen suuntaisesti. Aluetta ei ole 
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tarpeen hyödyntää laskettelurinteenä, joten alueen hyödyntäminen rakentamiseen 
on tarkoituksenmukaista. Rakennuspaikkojen sijoittelun yhteydessä tarkistetaan 
myös rakennuspaikkojen rakennusoikeuksia ja rakentamistapaa. Lisäksi asemakaa-
van muutoksen tavoitteena on osoittaa huttuhissin ja perhehissin väliin jäävälle alu-
eelle majoitusrakentamista, joka mahdollistaa rinteisiin pääsyn suoraan majoitus-
huoneistoista ilman liikenneyhteyksien käyttöä. 

 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kunnanhallitus on päättänyt 23.1.2018 § 11 käynnistää asemakaavan muutoksen. 

 
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 9.9.2021. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10.9.2021 alkaen. OAS:sta 
on annettu yksi mielipide. Mielipiteessä Perherinteen välissä olevaa aluetta ei pidetä 
soveltuvana rakentamisen alueena, koska alueelle ei rinteiden ja hissien takia ole 
järkevää tieyhteyttä. Hissien alapuolella oleva metsikkö on erittäin tärkeä maisemal-
lisesti, mutta myös lumen sulamisvesien ja muiden hulevesien imeyttämisen kan-
nalta. Lampiokuru 8 tontille tuleva hiekka hulevesien mukana on nykyäänkin ongel-
mallista. Alueen rakentumisen myötä hulevedet pääsevät valumaan suoraan ko. 
tontille ja vesien mukana tuleva hiekka tukkii Lampiokuru -tien ali menevät putket ja 
syövyttävät ojan mutkakohdassa. Latupohja on nykyisellään ko. tontilla. Mikäli 
Isokuru-tieltä rakennetaan tie, on se suuren korkeuseron johdosta erittäin korkealla 
suhteessa Lampiokuru 8:n tonttiin ja rakennukseen. Tämä on kestämätöntä maise-
mallisesti ja sulamisvesien ohjaamisen kannalta. Tieyhteys tulisikin rakentaa perhe-
rinteen poikki nykyistä kesäkäytössä olevaa tieyhteyttä käyttäen tai Isokuru -tien 
päästä. 
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Mielipide on huomioitu kaavan valmistelussa. Alueelle on laadittu maankäyttösuun-
nitelma ja siitä tehty poikkileikkaus. Näillä mallinnetaan tavoiteltavaa rakentamista 
ja sen vaikutuksia ympäristöön. Hulevesien hallintaa ja maisematekijöitä on arvioitu 
tässä selostuksessa myöhemmin ilmenevällä tavalla. 
 
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 19.11 – 20.12.2021. Kaavan valmiste-
luaineistoon tulleista  
 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx.x. – xx.x.2022. Valmisteluaineiston ja kaavaeh-
dotuksen palautteista sekä näihin annettavista vastineista on tehty erillinen yhteen-
veto kaavaselostuksen liitteeksi. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisilta on pyydetty lausuntoja ja näiden yhteenvedot sekä niihin annettavat 
vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

  
Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on edistää Pyhätunturin matkailukeskuksen kehittämistä. 

 
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-
tös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista asemakaa-
van muutosta koskee: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 
Asemakaavan muutosta suhteessa valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin on 
kuvattu tarkemmin kohdassa 5.3.2. 

 
Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Itä-Lapin maakuntakaavan 26.10.2004. Maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi (RM). 
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Kuva 15. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta. 
 

 

 
 
Alueella on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavaehdo-
tus on ollut nähtävillä 15.8. – 14.9.2016. Lapin liiton hallitus hyväksyi maakuntakaa-
vaehdotuksen 28.11.2016 ja kaava on palautunut Lapin liitolle valtioneuvoston kä-
sittelystä, jossa ratkaistiin kielteisellä päätöksellä LSL 66 §:n mukainen Naturasta 
poikkeaminen.  

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 §:n 2 momentin mukai-
sen päätöksen 1.2.2018 koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväk-
symistä Kemihaaran alueen osalta. Valtioneuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuk-
sen poikkeamisesityksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 11.4.2019 
valitukset koskien valtioneuvoston päätöstä. 

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 §:n 2 momentin mukai-
sen päätöksen 14.11.2019 koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805730e9
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1554870994926.html
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8065616b
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hyväksymistä Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajentamisen osalta. Valtio-
neuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuksen poikkeamisesityksen. 

Päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 29.3.2021 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaeh-
dotuksen tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä tarkistetun maakun-
takaavaehdotuksen lähetettäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mu-
kaisesti viranomaislausunnoille. Lausuntopyynnöt on lähetetty erikseen viranomai-
sille ja keskeisille yhteisöille. 

Maakuntakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.1.-9.2.2022. 

Vireillä olevassa maakuntakaavassa alue on osoitettu matkailupalvelualueeksi 
(RM). Suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu keskustatoimintojen kohde, Py-
hätunturin keskusta (c 129). Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hal-
linto-, ja muiden toimintojen alueita, sisältäen myös asumista sekä liikenne-, puisto- 
ja viheralueita. 
 

 
Kuva 16. Rovaniemi-Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus 10.12.2021 
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Yleiskaavan antamat lähtökohdat 
Suunnittelualueella on voimassa Pyhä-Luosto osayleiskaava (hyväksytty 
10.11.2005), Pelkosenniemi, osa-alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue.  
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Kuva 17. Ote osayleiskaavasta, jossa asemakaavan muutoksen likimääräinen ra-
jaus. 
 

 

 

 

 

 

 
 Voimassa oleva asemakaava 

Alueella on voimassa Perherinteen asemakaava, joka on hyväksytty 17.4.2008. 

Alueelle on osoitettu neljä loma-asuntojen rakennuspaikkaa ja yhteensä raken-

nusoikeutta on 1000 kem2. 
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Kuva 18. Ote voimassa olevasta asemakaavasta suunnittelurajauksella. 

 
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-alu-
eita. 
 
Rakennettu ympäristö 
Kaavalla mahdollistetaan matkailukeskusalueelle tyypillinen vapaa-ajan asunto-, 
majoitus- ja matkailua palveleva liikerakentaminen. Uudet rakennuspaikat täyden-
tävät jo rakennettua aluetta. Alue on rakentamiselle soveltuvaa, eikä maaperän ole 
todettu aiheuttavan rajoituksia rakentamisen suhteen. Tarkemmat mahdolliset ra-
kennuspaikkakohtaiset maaperätutkimukset ja rakentamisen perustamistapa on 
ratkaistava rakennuspaikkakohtaisesti aina rakennusluvan yhteydessä. 
  
Luonto 
Asemakaava supistaa lähivirkistysalueiden aluevarauksia. Alueella kuitenkin säilyy 
riittävästi viheralueita alueen viihtyisyyden turvaamiseksi ja viheryhteyskäytäviä 
luonnon eläin- ja kasvilajeille. Lähivirkistysalueiden vähentymisellä ei ole 
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merkittävää vaikutusta alueen toiminnallisuuden kannalta, koska alue rajoittuu kan-
sallispuistoon, jossa on runsaasti ohjattuja virkistysreittejä ja myös Pyhän matkailu-
keskus toimii itsessään virkistysalueena, jossa on suuri tarjonta erilaisia ulkoliikun-
nan ja virkistyksen palveluita. Asemakaavassa on myös määräys rakennuspaikko-
jen luonnontilaisuuden säilyttämisestä piha-alueiden osalta, joten alueen yleisvai-
kutelma tulee säilymään luonnonmukaisena ja suojaisena. Alueelta ei tunneta eri-
tyisiä luontoarvoja. 
 
Asemakaava-alueen lähivirkistysalueet eivät nykyiselläänkään palvele alueen 
käyttäjiä virkistysalue tarkoituksessa, koska alueet ovat kapeita ja luonnontilassa 
olevia hoitamattomia alueita. Alueelle kuitenkin jää lähivirkistysalueita, joihin on 
mahdollista toteuttaa esimerkiksi lähivirkistykseen käytettäviä polkuja. Kaava-
alueen rajalta on yhteys kansallispuistoon kahdesta eri kohtaa, josta alueen 
käyttäjät pääsevät virallisille reiteille. Reittejä käytetään myös läpikulkuna kaava-
alueen läpi kansallispuistoon. Kaavan suunnittelussa turvataan reittien jatkuvuus ja 
käyttö. Kaava-alueella sijaitsevan ulkoilureitin jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa 
on huomioitava VU-1 alueen lounaisrajalla sijaitsevan ketonoidanlukon esiintymä. 
Alueelta ei ole tosiasiassa riskiä syntyä hallitsematonta kulkua kansallispuistoon.  
 
Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan (Metsähallitus 
2017: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 157) kaava-alueeseen ra-
joittuva kansallispuiston osa on retkeily- ja luontomatkailuvyöhykettä. Sen yleismää-
räyksen (s. 44) mukaan: ”Vyöhyke on retkeily- ja luontomatkailukäytön kannalta ve-
tovoimainen alue, jonne ohjataan kävijöitä aktiivisesti opastuksella ja palveluraken-
teilla. Vyöhykkeelle voidaan sijoittaa uusia palvelurakenteita ja retkeilyreittejä”.  

 
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa myös todetaan kansallispuiston vetovoimasta ja 
merkityksestä (s. 19) seuraavaa: ”Kansallispuiston vetovoimatekijöitä ovat kauniit 
maisemat, hyvä saavutettavuus, monipuolinen ja helppo reitistö sekä laaja palvelu-
varustus. Alueelle suuntautuva retkeily ja luontomatkailun ohjelmapalvelutoiminta 
lähtevät lähes kokonaisuudessaan Pyhän ja Luoston matkailukeskuksista. Suunnit-
telualue on merkittävä vetovoimatekijä matkailualueen yritysten toiminnan kannalta. 
Kansallispuiston kävijät käyttävät matkailualueen palveluja ja jättävät euroja majoi-
tuspalveluihin, ruokakauppoihin ja elämysretkiä tarjoaville yrityksille. Näin paikallis-
tulovaikutukset ja työpaikat kohdistuvat yksityissektoriin. Suunnittelualueen merki-
tys terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on huomattava. Kävijöiden kokemusten mu-
kaan käynnit kansallispuistossa ovat lisänneet sekä fyysistä, psyykkistä että sosi-
aalista hyvinvointia. Saatuja terveyshyötyjä arvostetaan korkealle ja kansallispuis-
tossa käyntien koetaan lisäävän pitkän ajan hyvinvointia. Helpot ja hyvin hoidetut 
reitit varmistavat myös huonokuntoisten pääsyn luontoon sekä edistävät kansalais-
ten terveyttä ja hyvinvointia. Käyntimääriltään Pyhä–Luoston kansallispuisto on 
Suomen kuudenneksi vilkkain. Sen kävijät ovat useimmiten kotimaisia matkailijoita, 
joille kansallispuisto on matkan tärkein kohde. Myös ulkomaisia matkailijoita käy 
paljon. Heille kansallispuiston puhdas luonto tarjoaa elämyksiä ja luonnonrauhaa. 
Kansallispuiston palvelut luovat hyvinvointia, ehkäisevät ennalta sairauksien syntyä 
ja edistävät aktiivista elämäntapaa.” 
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Kuva 19. Ote hoito- ja käyttösuunnitelmasta, vyöhykejako (s. 73, LIITE 5). 
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Kuva 20. Suunnittelualueen sijainti suhteessa kansallispuistoon ja reitteihin. Retki-
kartta.fi 10/2021. 

 
Naturan arvioinnin tarveharkinta 
Kaava-alueen länsi-/lounaispuolella sijaitsee Pyhä-Luoston kansallispuisto sekä 
Natura 2000 -alueet: Pyhätunturi (FI300901) erityinen suojelutoimien alue (SAC) ja 
Pyhä-Luoston (FI300908) erityinen suojelualue (SPA). 
 
Natura -arvioinnista säädetään luonnonsuojelulaissa 20.12.1996/1096. Luonnon-
suojelulain 65 §:n mukaan: 
 
”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hank-
keiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneu-
voston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asian-
mukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai 
suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia.” 
 
Luonnonsuojelulain mukainen vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hank-
keen vaikutukset a) kohdistuvat Natura–alueen suojelun perusteena oleviin luonto-
arvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laadultaan merkittäviä ja d) ennalta 
arvioiden todennäköisiä. Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hank-
keiden ja suunnitelmien yhteisvaikutusten vuoksi. Tämä velvoite koskee myös Na-
tura-alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle 
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 
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Natura-arvioinnin tarveharkinta edeltää mahdollisesti suoritettavaa Natura-arvioin-
tia. Tarveharkinnassa kuvataan hanke, sen aiheuttamat vaikutukset ja vaikutuspii-
rissä sijaitsevat Natura-alueet sekä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Tarve-
harkinnan lopputuloksena annetaan esitys siitä, vaikuttavatko suunnitellut hankkeet 
Natura-alueiden suojeluperusteisiin niin merkittävästi, että kohteille tulisi suorittaa 
varsinainen Natura-arviointi. Tarveharkinnan johtopäätöksenä voidaan kunkin 
hankkeen vaikutuspiirissä olevan Natura-alueen osalta todeta, että hanke ei merkit-
tävästi heikennä alueen suojeluperusteita (Natura-arviointia ei tarvita) tai hanke to-
dennäköisesti merkittävästi heikentää alueen suojeluperusteita (Natura-arviointi on 
suoritettava). 

  
Natura 2000 -alueet 
 
Valtioneuvoston päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston täydentämi-
sestä, Natura-alueiden tiivistelmät ja tietolomakkeet on esitetty alla ( Suomen ym-
päristökeskuksen karttapalvelu). 
 
1. Pyhätunturi (FI1300901), tyyppi SAC, pinta-ala 4338 ha 
 
Suojelutavoitteen määrittely: 
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ot-
tamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation 
merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperus-
teisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen 
säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan 
seuraavia tavoitteita: 

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säily-
tetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säily-
tetään alueen käyttöä ohjaamalla 

• luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- 
ja hoitotoimenpitein 

Alue on ollut kansallispuistona vuodesta 1938 lähtien. Vanha Pyhätunturin kansal-
lispuisto lakkautettiin vuoden 2005 alusta ja sen alue liitettiin uuteen Pyhä-Luoston 
kansallispuistoon. 

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit 

 
Tietolomakkeen taulukko 3.1 

• Humuspitoiset järvet ja lammet (4,1 ha) 
• Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-

Batrachium -kasvillisuutta (8,1 ha) 
• Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (10 ha) 
• Keidassuot (96,2 ha) 
• Vaihettumissuot ja rantasuot (15,5 ha) 

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
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• Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,89 ha) 
• Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,2 

ha) 
• Letot (209 ha) 
• Aapasuot (640 ha) 
• Vuorten kvartsipitoiset vyörysoraikot ja -lohkareikot lumirajalla (1 ha) 
• Kasvipeitteiset silikaattikalliot (81,5 ha) 
• Boreaaliset luonnonmetsät (2260 ha) 
• Tunturikoivikot (20 ha) 
• Boreaaliset lehdot (23,6 ha) 
• Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (13,8 ha) 
• Fennoskandian metsäluhdat (1,13 ha) 
• Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (3 ha) 
• Puustoiset suot (380 ha) 

Suojelun perusteina olevat lajit 

 
Tietolomakkeen taulukko 3.2 

• saukko, Lutra lutra 
• kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus 
• isonuijasammal, Meesia longiseta 
• laaksoarho, Moehringia lateriflora 
• lapinleinikki, Ranunculus lapponicus 
• lettorikko, Saxifraga hirculus 

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji. 

 
Kuva 21. Ote hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Natura-luontotyypit (s. 70, LIITE 2). 
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2. Pyhä-Luosto (FI1300908), tyyppi SPA, pinta-ala 14325 ha 

Suojelutavoitteen määrittely:  

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation 
merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperus-
teisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen 
säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan 
seuraavia tavoitteita:  

• alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla 
luonnon omien prosessien mukainen kehitys,  

• alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyt-
töä ohjaamalla,  

• lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimen-
pitein.  

Valtion omistama osa, yli 99 % alueesta, kuuluu vuoden 2005 alussa perustettuun 
Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Sen eteläosassa oleva Pyhätunturin alue on ollut 
kansallispuistona vuodesta 1938 lähtien. Alueen pohjoisosassa on rajauksen si-
sällä joitakin ei suojeltuja yksityisomistuksessa olevia kiinteistöjä. Ne on tarkoitus 
hankkia valtiolle kansallispuistoon liitettäviksi.  

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. 

Suojelun perusteina olevat lajit 

 
Tietolomakkeen taulukko 3.2 

• helmipöllö, Aegolius funereus 
• suopöllö, Asio flammeus 
• pyy, Bonasa bonasia 
• huuhkaja, Bubo bubo 
• keräkurmitsa, Charadrius morinellus 
• sinisuohaukka, Circus cyaneus 
• laulujoutsen, Cygnus cygnus 
• palokärki, Dryocopus martius 
• pohjansirkku, Emberiza rustica 
• ampuhaukka, Falco columbarius 
• tuulihaukka, Falco tinnunculus 
• kuikka, Gavia arctica 
• varpuspöllö, Glaucidium passerinum 
• kurki, Grus grus 
• sinirinta, Luscinia svecica 
• jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus 
• uivelo, Mergus albellus 
• keltavästäräkki, Motacilla flava 
• mehiläishaukka, Pernis apivorus 
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• vesipääsky, Phalaropus lobatus 
• suokukko, Philomachus pugnax 
• idänuunilintu, Phylloscopus trochiloides 
• pohjantikka, Picoides tridactylus 
• kapustarinta, Pluvialis apricaria 
• lapintiira, Sterna paradisaea 
• lapinpöllö, Strix nebulosa 
• hiiripöllö, Surnia ulula 
• sinipyrstö, Tarsiger cyanurus 
• teeri, Tetrao tetrix 
• metso, Tetrao urogallus 
• mustaviklo, Tringa erythropus 
• liro, Tringa glareola 
• punajalkaviklo, Tringa totanus 

Alueella on lisäksi kolme uhanalaista lajia. 

Natura arvioinnin tarveharkinnan johtopäätös 

Kaavassa on osoitettu kansallispuiston rajan läheisyyteen loma-asuntoalueen kort-
telialue. Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa enintään neljä lomara-
kennuspaikkaa ja rakennuspaikalle sallitaan enintään kaksiasuntoisia lomaraken-
nuksia. Rakennuspaikkojen ja kansallispuiston rajan väliin on jätetty noin 15 m le-
vyinen viheralue (VL) suojaamaan kansallispuistoa, Natura-alueita ja niiden luon-
nonarvoja. 
 
Hyvällä reittiverkostolla ja niiden jatkuvuudella sekä reittien ohjaamisella voidaan 
huolehtia siitä, että vapaata ja hallitsematonta kulkua reittien ulkopuolella tapahtuisi 
mahdollisimman vähän kansallispuistoon. Asemakaavassa osoitetaan ulkoilureit-
tien ohjaamisen kannalta tarpeelliset viheralueet ja reittiyhteydet. 

 
Kaava-alueen rakentamisen aikana rakennuskortteleissa tulee olemaan maanra-
kennuskoneista, maanajosta ja muusta rakentamiseen liittyvästä johtuvia meluvai-
kutuksia lähiympäristöön. Lisäksi rakentamisen aikana tulee olemaan pölyvaikutuk-
sia ja rakennusmateriaalin varastointiin liittyvää toimintaa. Rakentamisen määrää ja 
laajuutta voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena, jolloin myös rakentamisen aikaiset 
vaikutukset lähiympäristöön eivät ole merkittäviä. Rakentamisen arvioidaan toteu-
tuvan vaiheittain, jolloin alueen koko rakentaminen ei tule kerralla ajankohtaiseksi 
ja näin ollen vaikutukset ovat myös lievemmät. Rakentamisen aikaisia haittoja voi-
daan ehkäistä pölyn sitomisella ja rakennusmateriaalien hyvällä varastoinnilla, jol-
loin toiminnasta ei leviä ympäristöön muun muassa pakkausroskia yms. Suojavyö-
hyke (noin 15 leveä) rakennuskortteleiden ja suojelualueiden välillä vähentää myös 
haitallisia meluvaikutuksia. 
 
Asemakaavaehdotuksen mukainen rakentaminen täydentäisi merkitykseltään vä-
häisesti alueen nykyisen käyttötarkoituksen mukaista rakentamista. Rakennuskort-
teleiden ja suojelualueiden välillä kulkee koko suunnittelualueen matkalla viheralue, 
jonka etäisyys (15 m) vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaista etäisyyttä 
lähimmästä rakennuskorttelista kansallispuistoon ja Natura-alueeseen. Kaava-alu-
een toteutumisen aikaiset äänivaikutukset muodostuvat ihmisten ja ajoneuvojen 
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vaikutuksista. Näiden tekijöiden arvioidaan olevan kuitenkin hyvin vähäiset suojelu-
perusteisiin, koska alueella on jo vastaavanlaista toimintaympäristöä. 
 
Kaavan vaikutusten arvioinnin perusteella alueen rakentaminen ja toteutuminen ei 
heikentäisi merkittävästi Natura-alueen suojeluperusteita. Natura-arviointia ei kat-
sota tarpeelliseksi tehdä tämän asemakaavoituksen yhteydessä. 

 
Maisema 
Kaavalla on vaikutuksia alueen lähimaisemaan. Uusien rakennuspaikkojen osoitta-
minen muuttaa viereisten kiinteistöjen maisemakuvaa, mutta myös lähimaisemassa 
alueen toteutuminen tulee näkymään sellaisilla katselulinjoilla, joita tarkastellaan 
laskettelurinteiden suunnasta tai suunnittelualueen alapuolisilta tielinjoilta. Alueen 
käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet ovat kuitenkin jo alueelle tyypillisiä. Raken-
tamisen kerrosluvuilla ja kaavamääräyksillä ohjataan rakentaminen alueen maise-
maan sopivaksi ja sulautuvaksi. Alueella tulee säilyttää luonnonmukainen maisema 
rakentamattomien alueiden osalta. Kaukomaisemaan ei arvioida olevan merkittäviä 
vaikutuksia, koska rakentaminen tulee sijoittumaan puurajan alapuolelle ja rakenta-
misen korkeus jää puuston latvojen alapuolelle. 
 

 
Kuva 22. Maankäyttösuunnitelma. J. Lokio 6.10.2021. 
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Kuva 23. Alueleikkaukset. J. Lokio 14.10.2021. 
 

 
Kuva 24. Poikkileikkaus A. J. Lokio 14.10.2021. 
 

 
Kuva 25. Poikkileikkaus B. J. Lokio 14.10.2021. 
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Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueella tulee laajentaa katuverkkoa ja teknistä huoltoa. Tekniset valmiudet alueella 
kuitenkin ovat olemassa, koska alue sijoittuu välittömästi jo rakennetun alueen vie-
reen.  
 
Tällä hetkellä vesi- ja viemäriverkosto ulottuvat Isokurun tiellä kortteli 372 länsikul-
maan saakka, josta viemäriverkostoa jatketaan suunnittelualueen rakennuspai-
koille.  
 

 
Kuva 26. Vesihuollon rakentamisen suunnitelmakartta Isokurun tien alueella. Insi-
nööritoimisto Pohjois-Suomen suunnittelupalvelu Oy 28.5.2019. 

 
Vesijohto on tarkoitus tuoda kortteleille 373–375 suunnittelualueelle kaavakartan 
merkintöjen mukaisesti perherinteen poikki korttelin 374 pohjoiskulman kautta. 
Asemakaavassa huomioidaan vesihuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset joh-
tovaraukset. Vesihuollon toiminta-alue kattaa lähes kokonaisuudessaan suunnitte-
lualueen ja vesihuollon järjestämisestä on oltu yhteydessä vesihuoltoyhtiöön. 
Kunta päättää tarvittaessa vesihuollon toiminta-alueen laajentamisesta asemakaa-
van mukaisesti. 
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Kuva 27. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue Pyhän taajama-alueella. Pyhä-Luosto 
Vesi Oy 1.2.2022. 

 
Alueen liikennemääriin kaavalla on vaikutuksia. Tonttikatuna/paikallisena kokooja-
katuna alueella on Isokurun tie, jonka kautta liikenne ohjautuu alueelle. Liikenteen 
ei kuitenkaan arvioida olevan niin merkittävää, että Isokurun tie ei riittäisi välittä-
mään alueen liikennettä. Liikenne koostuu pääasiassa henkilöauto- ja satunnaisista 
ryhmäliikennekuljetuksista. Liikennöinti ei siten poikkea alueella jo olevasta liiken-
teestä muutoin kuin määrällisesti liikenteen maltillisena kasvuna. Kaavan tavoit-
teena on kuitenkin osoittaa alue sellaiseksi, että autoilun tarve on mahdollisimman 
vähäinen, koska alue sijoittuu kävelyetäisyydelle kaikista palveluista ml. päivittäis-
tavarakauppa ja esimerkiksi lasketteluun, hiihtoon ja retkeilyyn sekä ravitsemuspal-
veluihin on mahdollista päästä ilman ajoneuvoja. 
 
Valmisteluaineiston mielipiteissä esitettiin huoli lisääntyvistä liikennemääristä ja 
Isokurun tien kapeudesta näihin liikennemääriin suhteutettuna. Isokurun tien katu-
alueen kaavatievaraus on keskimäärin noin 12 metriä leveä ja ajoradan leveys noin 
5 metriä Lampiokurun kohdalta Kerontielle. Isokurun tie voidaan luokitella joko tont-
tikaduksi tai paikalliseksi kokoojakaduksi. Alueen rakennusoikeuden perusteella 
ajoradan leveys olisi suositeltavaa olla koko matkalla vähintään 5,5 m, jolloin se 
vastaisi paikallisen kokoojakadun mitoitusleveyttä, jossa ajonopeus olisi enintään 
40 km/h ja kohtaamistilanteissa edellytettäisiin ajoneuvojen lievää ajonopeuksien 
alentamista (Liikennetekninen poikkileikkaus 2020. Suomen kuntatekniikan yhdis-
tys SKTY). 
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Hulevedet 
Hulevesillä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 5.2.1999) 103 a §:n mu-
kaisia maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle vastaavalle pinnalle kertyvää 
sade- tai sulamisvettä. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttämi-
seen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä 
(MRL 103 b § 1 kohta). Hulevesien hallinnan yhtenä yleisenä tavoitteena on imeyt-
tää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla (MRL 103 c § 1 mom. 2 kohta). 
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta (MRL 103 
e §). Kuitenkin ”Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet 
kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei joh-
deta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriver-
kostoon” (MRL 103 f §). 
 
Suunnittelualueella ei ole kunnallisia sadevesiviemäreitä eikä -järjestelmää. Hule-
vesien hallinta hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Alueen merkittävimmät hulevedet 
esiintyvät keväisin lumien sulamisvesistä. Hulevesiä voidaan ohjata pintavaluntana, 
avo-ojilla, putkituksilla ja tierummuilla. Viivyttäminen ja kerryttäminen hulevesien ke-
rääntymispaikalla muuttuu, koska alueelle tulee rakennettua aluetta, jolloin muodos-
tuu vettä läpäisemättömiä pintoja. Kaavamääräyksissä kuitenkin edellytetään, että 
piha-alueiden rakentamattomat osat on jätettävä luonnontilaiseksi, jotta voidaan 
edistää hulevesien luontaista imeytymistä. Lisäksi hulevesien luontaista imeyty-
mistä edistää rakennettavaksi tarkoitettujen kortteleiden ympärille varatuilla lähivir-
kistysalueilla (VL). 
 
Koska kyseessä on rinnemaastoon muodostuvia rakennuspaikkoja ja joiden lähei-
syydessä laskettelurinteiden lumetus lisää vuosittaista sulamisvesien määrää, on 
hulevesien käsittelyyn ja ohjaamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota ja joka lopulta 
ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Kaavamääräyksen mukaan hulevedet tulee 
pyrkiä viivyttämään ja imeyttämään rakennuspaikalla ja rakennusluvan yhteydessä 
on esitettävä hulevesien hallintasuunnitelma, jossa on osoitettu rakennuspaikan hu-
levesien mitoituksen ja käsittelyn kannalta tarpeelliset rakenteet. Lisäksi kaavassa 
on osoitettu ohjeellisia hulevesien käsittely-/viivytysalueita.  

 
Talous 
Alueen rakentuminen lisää kunnan kiinteistöverotuloja ja vuodepaikkamäärän 
kasvu varmistaa nykyisten palveluiden pysyvyyden ja edesauttaa uusien palvelui-
den syntymistä alueelle hyödyttäen myös nykyisiä loma-asuntoja. Vuodepaikkojen 
kasvu ja palvelujen parantuminen edistävät 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. Pyhän alueella ja kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on runsaasti 
lähivirkistykseen käytettäviä kesä- ja talvireittejä, laskettelurinteitä sekä muita vir-
kistykseen käytettäviä palveluita.  
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Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Alueen rakentuminen ja vuodepaikkojen lisääntyvä määrä edistävät yhteisölli-
syyttä ja alueen palvelurakennetta tukemaan sosiaalisia olosuhteita. Asemakaava 
tukee Pyhän alueen matkailukulttuuria. 

  
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 

 
Asemakaavan valmistelussa on laadittu maankäyttösuunnitelma, jonka yhteydessä 
on tehty alustavaa vaihtoehtotarkastelua rakentamisen sijoittumisen, rakentamisen 
määrän ja rakentamisen korkeuksien osalta. Kaavassa osoitetut rakentamisen kort-
telialueet ovat olleet lähtökohtana jo alustavissa vaihtoehtotarkasteluissa. Rakenta-
misen kerroslukua on tarkasteltu rinnemaastoon sopivuuden osalta ja rakennusten 
kokoa on tarkasteltu sen mukaan, onko tarkoitettu huoneistorakentamiseen vai mök-
kirakentamiseen sekä sijoittumisen osalta siten, että miten rakentaminen sulautuu 
mahdollisimman hyvin rinnemaastoon ja toisiin rakennuksiin. 
 
Lähtökohtana on ollut erityisesti varmistaa riittävän suojapuuston määrä alueen ny-
kyisten rakennettujen ja uusien rakennettavien alueiden välillä sekä kansallispuiston 
rajalla. Olemassa oleva pysäköintialue kaava-alueen sisällä on myös hyödynnetty ja 
näin minimoitu menetettävän puuston määrää. 

 
Asemakaavaluonnokseksi valikoitui esitys, jossa rakentamisessa voidaan turvata 
laadukas ja ympäristöön soveltuva rakentamistapa ja rakentamisen määrä. Kaava-
luonnoksia laadittiin yksi ja näin ollen ainoa toinen vaihtoehto on 0-vaihtoehto eli 
alueelle jäisi olemassa olevan asemakaavan tilanne. 
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Kuva 28. Asemakaavaluonnos 2.11.2021 
 

 
Kuva 29. Asemakaavaluonnos 2.11.2021 ilmakuvalla. 
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4.8 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen mielipiteistä sekä muistutuksista on erilli-
nen yhteenveto ja vastineet kaavaselostuksen liitteenä. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  
 

5.1 Kaavan rakenne 

 
5.1.1 Mitoitus  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,0825 ha, johon on osoitettu yhteensä 4 
matkailupalveluiden rakennuspaikkaa ja 2 loma-asuntojen korttelialuetta, urheilu- 
ja virkistyspalveluiden aluetta sekä lähivirkistys-, retkeily-, ulkoilu-, ja katualuetta. 

 
RM 
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Asemakaavassa on osoitettu yh-
teensä 4 kpl RM rakennuspaikkaa, yhteensä 0,7975 ha. Rakennusoikeutta raken-
nuspaikoille on osoitettu yhteensä 2800 kem2. 
 
RA-1 
Loma-asuntojen korttelialue. Asemakaavassa on osoitettu yhteensä 2 kpl loma-
asuntoalueiden korttelialuetta, yhteensä 0,7029 ha. Rakennusoikeutta on osoitettu 
yhteensä 2000 kem2. 
 
VU-1 
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Yhteensä 2,1485 ha. 
 
VR 
Retkeily- ja ulkoilualue. Yhteensä 0,2023 ha. 
 
VL 
Lähivirkistysalue. Yhteensä 0,1260 ha. 

 
5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualue tukeutuu Pyhän matkailualueen monipuolisiin palveluihin. 
  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota ympäristöön soveltuvaan ja laadukkaa-
seen rakennustapaan.  

  
5.3 Kaavan vaikutukset  

 
5.3.1 Vaikutukset  

 
Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat alueen lähimpiin rakennuspaikkoihin. Vai-
kutukset on arvioitu tarkemmin kohdassa 4.5.1. 
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5.3.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 
 

Asemakaavamuutos 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen 
 
Luodaan edellytykset  
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle. 
 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehi-
tykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 
olemassa olevaan rakenteeseen. 
 
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja 
vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. 
Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja jouk-
koliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- 
ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
 
Terveellinen- ja turvallinen elinym-
päristö 
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tul-
viin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuk-
siin. 
 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuu-
riympäristö sekä luonnonvarat 
 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja eko-
logisten yhteyksien säilymistä. 
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 

 
 
 
Pyhän matkailualueelle vuodepaikkojen 
matkailun liikerakentaminen lisää ja kehit-
tää alueen elinvoimaisuutta ja palveluntar-
jontaa. 
 
Asemakaavassa hyödynnetään olemassa 
olevaa rakennetta, eheyttämällä yhdys-
kuntarakennetta ja hyödyntämällä ole-
massa oleva infrastruktuuria matkailualu-
een keskeisellä kehitysalueella. 
 
Asemakaavan muutoksessa hyödynne-
tään Pyhän alueen keskeisen alueen ke-
hittämistä, jolloin kaavoitus tukee kävellen 
tapahtuvaa siirtymistä majoituksesta lähi-
alueen matkailupalveluihin ja näin ollen 
edistetään myös palveluiden kehittämistä. 
 
 
 
 
Asemakaavassa on huomioitu hulevesien 
hallinta ja sen edellyttämät vaatimukset. 
 
 
 
 
 
 
Asemakaavalla ei heikennetä luonnon 
monimuotoisuutta eikä ekologisten yh-
teyksien säilymistä. 
 
Asemakaavassa kaava-alueen lähivirkis-
tysalueita supistetaan, mutta kaava-alu-
een välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
retkeilyyn ja virkistykseen kansallispuisto 
sekä laskettelurinteitä ja runsasta talvi- ja 
kesäretkeilyreitistöä sekä muita Pyhän 
matkailualueen palveluita. 
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5.3.3 Kaavan suhde maakuntakaavaan 
 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella. Ase-
makaavalla edistetään maakuntakaavan toteuttamista. 

 
5.3.4 Kaavan suhde yleiskaavaan 

 
Yleiskaavaselostuksen mukaan Pyhän keskustan toimivuuden kannalta on avain 
asemassa matkailukeskuksen käyttäjien lisääminen alueelle, jotka sijoittuisivat kä-
velyetäisyydelle palveluista ja hissien ala-asemilta. Yleiskaavassa alueelle on osoi-
tettu yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) ja urheilu- ja virkistyspalveluiden alue 
(VU-1), joka on varattu pääasiassa laskettelukäyttöön ja alueelle sallitaan sen käyt-
töä palvelevaa rakentamista.  
 
Asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta. Yleiskaava on vanhentunut muutet-
tavan asemakaavan alueella, koska yleiskaavassa on varauduttu laskettelutoimin-
taa palvelevaan huoltorakentamiseen ET alueelle. Huoltorakentaminen on kuitenkin 
sijoitettu muualle tämän kaava-alueen rajauksen ulkopuolelle ja tälle yleiskaavassa 
ET alueeksi merkitylle alueelle on jo vuonna 2008 hyväksytty asemakaava, jolla alu-
eelle on osoitettu loma-asumista huoltorakentamisen sijaan.  Alueen laskettelurin-
teet ja hissit on toteutettu hieman yleiskaavan suunnitelmasta poiketen, jonka myötä 
on tullut mahdolliseksi osoittaa loma-asumista yleiskaavassa rakennetuksi rinnealu-
eeksi varatulle alueelle. Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen sopii to-
teutettujen laskettelualueiden ja hissilinjojen yhteyteen. 
 
Yleiskaavan kokonaisuuteen liittyen rakentaminen noudattaa yleiskaavan mukaista 
periaatetta vuodepaikkojen osoittamisesta hissien läheisyyteen, jolloin tuetaan mö-
keiltä ja majoitushuoneistoista kävellen tapahtuvaa siirtymistä hisseille ja palvelui-
hin. Majoituksen osoittaminen lähelle palveluita ja hissejä vähentää sisäisen autolii-
kenteen tarvetta ja luo edellytyksiä keskustan palveluiden toimivuudelle ja palvelun-
tarpeelle sekä kasvattaa matkailualueelle tarpeellista sosiaalista vilkkautta.  
 
Asemakaavan muutos sopii yleiskaavan mukaiseen kokonaisuuteen yleiskaavan 
vanhentuneisuudesta huolimatta. Asemakaavan muutos pohjautuu suoraan yleis-
kaavan lähtömateriaalina käytetyn Pyhän alueen kanadalaisen Ecosign suunnitte-
lutoimiston laatimaan Pyhän aluesuunnitelmaan, jossa pyritään rakentamaan ns. 
ski in – ski out -periaatteen mukaisia vuodepaikkoja tiiviimmän keskuksen ulkopuo-
lella. Yleiskaavaselostuksen mukaan ski in – ski out -periaate tarkoittaa sitä, että 
majoitustiloista on mahdollista laskea suksilla lähimmälle hissille ja vastaavasti rin-
nealueilta on paluuladut majoitustiloihin. Nämä alueet sijaitsevat tyypillisesti loi-
vassa rinnemaastossa rinteiden välissä ja alapuolella. 
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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. 
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6.2 Toteutuksen seuranta 

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

 
 
 
28.2.2022 
  

 
Ari Pesonen 
Maankäyttö Pesonen Oy 


