
28.2.2022 

Vastineet 

Perherinteen asemakaavan muutos, valmisteluaineiston lausunnot ja mielipiteet 

- Lausuntoja 4 kpl (lisäksi yksi ilmoitti, ettei anna lausuntoa) ja mielipiteitä 2 kpl 

 

Lausunnot 

1. Metsähallitus  
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Vastine 

Kansallispuiston ja korttelin 375 välistä etäisyyttä kasvatetaan 15 metriin, joka vastaa 

voimassa olevan asemakaavan mukaista etäisyyttä. Samalla lähivirkistysalueen ja 

suojavyöhykkeen määrä kasvaa kansallispuiston suuntaan. Turvataan 

ulkoilureittiyhteyksien säilyttäminen lisäämällä ulkoilureittiyhteys Isokuruntien päädystä 

kansallispuiston reitistölle. Täydennetään kaavaselostukseen Natura-alueeseen 

kohdistuvaa vaikutusten arviointia. 
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2. Lapin maakuntamuseo 
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Vastine  

Merkitään tiedoksi. 

 

3. Lapin ELY-keskus 
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Vastine 

Täydennetään kaavaselostukseen kaavaratkaisuun vaikuttaneiden alustavien 

vaihtoehtotarkasteluiden kuvausta. Kansallispuiston ja korttelin 375 välistä etäisyyttä 

kasvatetaan 15 metriin, joka vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaista etäisyyttä. 

Samalla lähivirkistysalueen ja suojavyöhykkeen määrä kasvaa kansallispuiston suuntaan.  

Kaavaselostuksessa on perusteltu asemakaavan sopeutumista yleiskaavan kokonaisuuden 

ja kaavaselostuksen perusteluissa on huomioitu yleiskaavan sisältövaatimusten 

täyttyminen. Täydennetään kaavaselostukseen viittaus ulkoilureitin jatkosuunnittelusta ja 

ketonoidanlukon huomioon ottamisesta.  

Täydennetään kaavaselostukseen Natura-alueeseen kohdistuvaa vaikutusten arviointia. 

Kaavamääräyksiin on tarkennettu julkisivun päävärityksen vaatimusta harmaaksi, jolloin 

varmistetaan ympäristöön soveltuva väritys. Alueella toimivan vesihuoltoyhtiön kanssa on 

käyty läpi vesihuollon suunnitelmat tuleville rakennuskortteleille ja asemakaavakartalle on 

tehty tilavaraukset johtoverkoille. Täydennetään kaavaselostukseen kuvausta vesihuollon 

suunnittelutilanteesta ja vesihuollon toiminta-alueesta.  
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Kaavamääräyksiin täydennetään määräystä hulevesien käsittelymitoituksen ja niiden 

rakenteiden vaatimusten esittämisestä rakennusluvan yhteydessä laadittavan hulevesien 

hallintasuunnitelman perusteella. Asemakaavakartalle esitetään ohjeelliset hulevesien 

käsittely-/viivytysalueet. Kaavaselostukseen täydennetään kuvausta hulevesien 

käsittelyperiaatteista. Kaavakartalle osoitetaan rakennusoikeus kokonaislukuina kaikissa 

rakennuskortteleissa. 

 

4. Lapin liitto 

Ei lausuttavaa. 

 

Vastine 

Merkitään tiedoksi. 
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Mielipiteet 

 

1. Mielipide 
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Vastine 

Kaavamääräyksiin täydennetään määräystä hulevesien käsittelymitoituksen ja niiden 

rakenteiden vaatimusten esittämisestä rakennusluvan yhteydessä laadittavan hulevesien 

hallintasuunnitelman perusteella. Asemakaavakartalle esitetään ohjeelliset hulevesien 

käsittely-/viivytysalueet. Kaavaselostukseen täydennetään kuvausta hulevesien 

käsittelyperiaatteista. Korttelin 376 tonttia 1 kavennetaan alarinteen suunnasta, jotta 

alueelle jää enemmän viheraluetta. Paikoitus osoitetaan ajoyhteyden pohjoispuolelle ja 

lisäksi rakennusoikeutta pienennetään, jotta voidaan varmistaa hulevesien 

käsittelymahdollisuudet tontilla.  

 

2. Mielipide 

 

Isokurua koskeva ote liitteestä: 
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Vastine 

Asemakaavan suunnittelurajauksessa ei ole mukana Isokurun mukaista tiealuetta kuin 

uudisalueen osalta kortteleiden 373-375 alueella. Täydennetään kaavaselostukseen 

vaikutusten arviointia liikenteen osalta. 


