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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue sijaitsee Pelkosenniemen kunnan Pyhätunturin matkailualueella. 
Suunnittelun kohteena on noin 2,5 hehtaarin alue, joka käsittää kiinteistön 583-
403-2-196 Kortekangas maa-alueita. 
 

 
Kuva 1. Sijaintikartta. © Maanmittauslaitos 5/2022. 

 

 
Kuva 2. Kaavan muutosalueen rajaus. © Maanmittauslaitos 1/2022. 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi on Kortekangas 2 asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos on 
käynnistetty maanomistajan aloitteesta kiinteistöllä 583-403-2-196. Kaavoitettava 
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alue sijaitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen alueella. Tavoitteena on saada 
suunnittelualueelle loma-asumisen rakennuspaikkoja. 

 
1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 

 
1. Asemakaavakartta  
2. Seurantalomake 
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
4. Yhteenveto valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen lausunnoista sekä mielipiteistä ja 

muistutuksista ja näihin annettavat vastineet 
 

1.5 Kaavaa koskevat selvitykset 
 

1. Pelkosenniemen Pyhätunturin Kortekankaan asemakaavamuutoksen 2-196 melu-
selvitys, FCG Finnish Consulting Group Oy, 15.6.2021. 

2. Luontoselvitys Kortekankaan asemakaavan muutosta varten, Pia Kangas, Luonto-
selvitys Kangas Oy 25.6.2020. 

 
 

2. TIIVISTELMÄ    
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Asemakaavan muutos on käynnistetty Pelkosenniemen kunnanhallituksen päätök-
sellä 2.12.2021 § 350. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.3.-
4.4.2022 välisen ajan. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä xx-xx.2022 välisen 
ajan. Kaavaehdotus on nähtävillä xx-xx.2022 välisen ajan. Prosessin vaiheet täy-
dennetään kaavoituksen edetessä. 

 
2.2 Asemakaava 

 
Asemakaavassa alueelle osoitetaan neljä loma-asuntojen korttelialuetta (RA), kort-
telit 13-16. Kortteliin 13 on osoitettu 3 rakennuspaikkaa ja kortteliin 14 on osoitettu 
4 rakennuspaikkaa. Kortteleita 15 ja 16 ei ole jaettu erillisiksi rakennuspaikoiksi. Li-
säksi alueelle osoitetaan lähivirkistysaluetta (VL). 
 

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 Pyhätunturin matkailukeskuksen lähellä, noin 1 km:n etäi-
syydellä keskustasta ja siten kävelymatkan etäisyydellä. Pyhätunturin 
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matkailukeskuksen alueella sijaitsee mm. Pyhän liikekeskus, Luontokeskus Naava, 
asuinrivitaloja sekä loma-asuntoja, ravintoloita ja laskettelurinteet palveluineen. 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 5/2022. 

 
3.1.2 Maanomistus 

 
Kaavoitettava alue on Pyhän Kaarre Oy:n omistuksessa, kaavoituksen hakijan 
omistamalla kiinteistöllä. 

 
Kuva 4. Suunnittelualueen itäpuolen kiinteistöjaotus maastokartalla. © Maanmit-
tauslaitos 6/2022. 
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Kuva 5. Suunnittelualueen itäpuolen kiinteistöjaotus ilmakuvalla. © Maanmittauslai-
tos 6/2022. 
 

 
Kuva 6. Suunnittelualueen länsipuolen kiinteistöjaotus maastokartalla. © Maanmit-
tauslaitos 6/2022. 
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Kuva 7. Suunnittelualueen länsipuolen kiinteistöjaotus ilmakuvalla. © Maanmittaus-
laitos 6/2022. 
 

3.1.3 Luonnonympäristö 
 
Alueen luonnonympäristö on loivaa rinnemaastoa, joka on puustoltaan mäntyval-
taista metsää. Maasto on kuivahkoa kangasta. Alueelta ei ole tunnistettu luontosel-
vityksen perusteella erityisiä luonto- tai lajikohteita. Alue kuuluu 2.luokan (veden-
hankintaan soveltuva pohjavesialue) pohjavesialueeseen Korteselkä. 
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Kuva 8. Suunnittelualueen itäpuolen luonnonympäristöä kuvattuna Uusipalon alku-
päästä korttelin 13 suuntaan, 23.1.2022.  

 
Kuva 9. Suunnittelualueen itäpuolen luonnonympäristöä kuvattuna Vanhapalon al-
kupäästä korttelin 13 suuntaan, 23.1.2022. 
 

 
Kuva 10. Suunnittelualueen itäpuolen luonnonympäristöä kuvattuna korttelin 15 
eteläosasta Uusipalon suuntaan, sähkölinjan sijaitessa kuvan oikealla reunalla, 
23.1.2022. 
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Kuva 11. Suunnittelualueen länsipuolen luonnonympäristöä kuvattuna Arokeron 
tien päädystä kohti korttelin 16 länsipuolta, 23.1.2022. 
 

 
Kuva 12. Suunnittelualueen länsipuolen luonnonympäristöä kuvattuna Arokeron 
tien päädystä kohti korttelin 16 länsireunaa, josta näkymät Pyhätunturille, 
23.1.2022. 
 



11 

 

 
Kuva 13. Suunnittelualueen länsipuolen luonnonympäristöä kuvattuna Pyhäntien 
viereiseltä kevyenliikenteen väylältä kohti korttelin 16 länsireunaa, 23.1.2022. 
 
 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 
 

Taajamakuva 
Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee matkailukeskukselle tyypillistä mökki-
asutusta. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytetty puuta ja ka-
tot ovat harjakattoisia. Alueen tontit ovat pääasiassa rakennettuja. 
 

 
Kuva 14. Suunnittelualueen itäpuolen rakennuskantaa Uusipalon varrella, 
23.1.2022. 
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Kuva 15. Suunnittelualueen itäpuolen rakennuskantaa Uusipalon varrella, 
23.1.2022. 
 

 
Kuva 16. Suunnittelualueen itäpuolen rakennuskantaa Vanhapalon varrella, 
23.1.2022. 
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Kuva 17. Suunnittelualueen länsipuolen rakennuskantaa korttelin 16 pohjoispuolella 
Kultahipuntien varrella, 23.1.2022. 
 
 

 
Kuva 18. Suunnittelualueen länsipuolen rakennuskantaa korttelin 16 eteläpuolella 
Arokeron varrella, 23.1.2022. 
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Kuva 19. Suunnittelualueen länsipuolen rakennuskantaa korttelin 16 eteläpuolella 
Arokeron varrella, 23.1.2022. 
 

 
Kuva 20. Korteselkä (2.luokka) -pohjavesialue. Liiteri 6/2022. 
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Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 
Suunnittelualue sijaitsee matkailukeskuksen tuntumassa. Kaupalliset palvelut sijait-
sevat kävelyetäisyydellä, noin kilometrin säteellä suunnittelualueesta. Myös työpaik-
katoiminnot sekä muu elinkeinotoiminta sijaitsevat suunnittelualueen läheisyydessä 
sekä myös laajemmin Pyhätunturin alueella. Alueen läheisyydessä sijaitsee myös 
Pyhätunturin monipuolinen aktiviteettitarjonta ja reittiverkosto lähivirkistyksineen, 
kuten mm. laskettelurinteet, hiihto-, pyöräily- ja lumikenkäilyreitit sekä frisbeegolf-
rata ja pulkkailualueet. Myös Pyhä-Luoston kansallispuisto sijaitsee suunnittelualu-
een läheisyydessä, jossa sijaitsee monipuolinen reittiverkosto talvi- ja kesäretkei-
lyyn. 

 
Liikenne 
Suunnittelualue sijaitsee seututien 962:n (Pyhäntie) varrella. Suunnittelualueen itä-
puoli liittyy seututie 962:een Uusipalon ja Vanhapalon kautta. Suunnittelualueen län-
sipuoli liittyy seututie 962:een oman liittymän, kevyenliikenteen väylän ja Arokeron 
kautta. Seututietä myöten kulkee myös kevyenliikenteen väylä, joka mahdollistaa 
turvallisen kulun matkailukeskukseen myös esimerkiksi kävellen. Seututie 962:n 
kautta kulkee liikenne mm. Luoston ja Kemijärven suuntaan. 
 

 

 
Kuva 21. Alueen tieverkkoa. © Maanmittauslaitos 6/2022. 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Suunnittelualueen ulkopuolella (itäpuolella), tilan 583-403-2-171 alueella on aikai-
sempien inventointien yhteydessä todettuja muinaismuistokohteita. Muinaismuisto-
kohteet ovat pyyntikuoppia. Museoviraston kohdekuvauksen mukaan: 
 
”Kohde sijaitsee Pelkosenniemen kirkosta noin 14 kilometriä lounaaseen. Pyhäjär-
veltä kaakkoon avautuvan tunturisolan kaakkoispäässä olevien eteläisten Kortelam-
pien välisillä Vitsa-aavan luoteisosan suosaarekkeella ja sen länsipuolisen kankaan 
kaakkoisreunalla on kaikkiaan 7 - 8 kuoppaa. Ne vaihtelevat kooltaan 2 x 1 - 5 x 6 
m välillä ja yksi (vuoden 2000 inventoinnin n:o 8) on vielä muita laajempi ja syvempi 
painanne (halkaisija n. 8 m ja syvyys n. 1,6 m). 
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Alueen läpi on vedetty viemäri, jonka yhteydessä yksi kuoppa (kuoppa n:o 6) on 
osittain peittynyt. Kuoppien 1,2 ja 3 alueella on ollut metsäpalo ja kuoppa - alueen 
itäpuolelta kulkee moottorikelkkareitti. 
 
Kortelampien kohteesta itäkoilliseen sijoittuvan kohteen (Pyhänhovi) kuoppien 
kanssa muodostuu 15 kuoppaa käsittävä kuoppajärjestelmä.” 
 

 
Kuva 22. Muinaismuistokohteet. © Museovirasto 6/2022. 
 
Alueella ei ole todettuja rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 

 
Tekninen huolto 
Alueella on vesi- ja viemäriverkosto, josta huolehtii Pyhä-Luosto Vesi Oy. Koillis-
Lapin Sähkö Oy vastaa sähköverkosta.  
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueella ei ole ympäristön pilaantumisen kannalta uhkaavia toimintoja. 
Ympäristöhäiriöitä on seututie 962:sta johtuva melu, joka ulottuu osittain suunnitte-
lualueen länsipuolelle.  

 
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 hyväksytty Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 16.5.2022, joka ei 
ole vielä tullut voimaan. 

 

Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa Pyhä-Luosto yleiskaava, Pelkosenniemi, osa-
alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue. Yleiskaava on hyväksytty 6.7.2005. 

 
Asemakaava 
Alueella on voimassa 23.2.1987 hyväksytty rantakaava ja 29.4.1991 hyväksytty 
rantakaavan muutos. 
 
Rakennusjärjestys 
Pelkosenniemen kunnan rakennusjärjestys. 

 
Rakennuskielto 
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

 
Pohjakartta 
Suunnittelualueella on numeerinen pohjakartta. 
 

 
4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
4.1 Asemakaavan muutostarve sekä tavoitteet 

 
Kaavoituksen tavoitteena on saada suunnittelualueelle loma-asumisen rakennus-
paikkoja. Rakennuspaikkojen sijoittuminen alueelle täydentäisi yhdyskuntaraken-
netta ja kehittäisi Pyhän matkailualueen loma-asumisen alueita hyvillä rakentamisen 
alueilla. Alue sijaitsee lähellä Pyhän matkailualueen keskustaa, jolloin aluetta voi-
daan kehittää laadukkaaseen loma-asumiseen kävelymatkan päässä olevista palve-
luista. 
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Pelkosenniemen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 2.12.2021 § 350 
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 suunnittelualueeseen rajoittuvat maanomistajat  
 

2. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa, kuten 

• Lähikorttelien asukkaat 

• Lähikorttelien maanvuokralaiset 
 

3. Viranomaiset 

• Lapin ELY-keskus 

• Lapin liitto 

• Lapin pelastuslaitos 

• Lapin maakuntamuseo 

• Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
 

4. Yhteisöt ja yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

• Koillis-Lapin Sähkö Oy 

• Pyhä-Luosto Vesi Oy 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Vireilletuloilmoitus on julkaistu 3.3.2022. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.3.-4.4.2022 välisen ajan. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 3 mielipidettä. Alla esitetyt mielipi-
teet:  
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Mielipide 1. 
 

 
 
Mielipide 2. 
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Mielipide 3. 
 

 
 
Vastine: 
Kaavoituksen aloitusvaiheen mielipiteistä ei laadita varsinaisia vastineita, vaan mie-
lipiteet huomioidaan kaavan valmistelussa.   
 
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä xx.x.- xx.x.2022. Kaavaehdotus on ol-
lut nähtävillä xx.x.-xx.x.2022. Valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen palautteista 
sekä näihin annettavista vastineista tehdään erillinen yhteenveto kaavaselostuksen 
liitteeksi. Kaavaprosessin vaiheet täydennetään kaavoituksen edetessä. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisilta pyydetään lausuntoja. Mahdollisten lausuntojen yhteenvedot sekä 
niihin annettavat vastineet täydennetään kaavaselostuksen liitteeksi. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

  
Kunnan asettamat tavoitteet 
Edistää Pyhän matkailualueen kehittämistä. 

 
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista asemakaavan 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 23. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta, vahvistettu 26.10.2004. 
 

 

 
 
Alueella on hyväksytty 16.5.2022 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maa-
kuntakaava ei ole vielä tullut voimaan. 
 
Hyväksytyssä maakuntakaavassa alue on osoitettu matkailupalvelualueeksi (RM). 
Lisäksi alueelle on osoitettu keskustatoimintojen kohde (C). 
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Kuva 24. Ote 16.5.2022 hyväksytystä Rovaniemen ja Itä-Lapin 
maakuntakaavasta. 
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Yleiskaavan antamat lähtökohdat 
 

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

 

 
Kuva 25. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Voimassa oleva asemakaava 
 

 Asemakaavat 
Alueella on voimassa 23.2.1987 hyväksytty rantakaava ja 29.4.1991 hyväksytty 
rantakaavan muutos, joissa alueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL). 
 

 
Kuva 26. Ote voimassa olevasta rantakaavasta (23.2.1987), johon suunnittelu-
alue on rajattu. 
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Kuva 27. Ote voimassa olevasta rantakaavasta (23.2.1987),  
johon suunnittelualue on rajattu. 

 

 
Kuva 28. Ote voimassa olevasta rantakaavan muutoksesta  
(29.4.1991), johon suunnittelualue on rajattu. 
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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 matkailukeskukselle ominainen rakentaminen. Kaavan mahdollistama lisära-
kentaminen eheyttää alueen vajaakäytöllä olleita maa-alueita. 

 
Rakennettu ympäristö 
Kaavalla mahdollistetaan matkailukeskusalueelle tyypillinen vapaa-ajan asuntora-
kentaminen. Uudet rakennuspaikat täydentävät jo rakennettua aluetta. Alue on ra-
kentamiselle soveltuvaa, eikä maaperän ole todettu aiheuttavan rajoituksia raken-
tamisen suhteen. Tarkemmat mahdolliset rakennuspaikkakohtaiset maaperätutki-
mukset ja rakentamisen perustamistapa on ratkaistava rakennuspaikkakohtaisesti 
aina rakennusluvan yhteydessä. 
  
Luonto 
Asemakaavan muutos supistaa lähivirkistysalueiden aluevarauksia. Asemakaava-
alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kuitenkin säilyy riittävästi viheralueita 
alueen viihtyisyyden turvaamiseksi ja viheryhteyskäytäviä luonnon eläin- ja kasvi-
lajeille. Suunnittelualueelta ei ole tunnistettu luontoinventoinnin yhteydessä erityi-
siä luontokohteita. Avosoiden reuna-alueelle on tarkoitus jättää suon ja metsä-
maan rajalle suojapuustoa turvaamaan suoalueen eläinlajien elinympäristön olo-
suhteita. Alueen 2. luokan pohjavesialue huomioidaan kaavamääräyksissä siten, 
että alueella on liityttävä yleiseen jätevesijärjestelmään ja hulevesien käsittelystä 
on annettu erilliset määräykset, jolloin kaavasta ei aiheudu vaaraa pohjaveden pi-
laantumiselle. 

 
Maisema 
Kaavalla on vaikutuksia alueen lähimaisemaan. Uusien rakennuspaikkojen osoit-
taminen muuttaa viereisten kiinteistöjen maisemakuvaa. Alueen yleisilme tulee 
kuitenkin säilymään ympäristöön ja rakennettuun ympäristöön soveltuvana raken-
tamisena. 

 
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueeseen rajoittuu valmis tieverkosto ja tekninen huolto. Uusille korttelialueille tu-
lee rakentaa katuyhteys asemakaavan mukaisesti. Alueen liikennemääriin asema-
kaavamuutos vaikuttaa vähäisesti, johtuen uusien rakennuspaikkojen aiheutta-
masta liikenteestä. Liikenne on kuitenkin jo alueelle tyypillistä loma-asumiseen liit-
tyvää ajoneuvoliikennettä. 

 
Hulevedet 
Hulevesillä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 5.2.1999) 103 a §:n 
mukaisia maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle vastaavalle pinnalle kerty-
vää sade- tai sulamisvettä. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttä-
miseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpi-
teitä (MRL 103 b § 1 kohta). Hulevesien hallinnan yhtenä yleisenä tavoitteena on 
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imeyttää 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 kiinteis-
tön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai 
jos niitä ei johdeta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hule-
vesiviemäriverkostoon” (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 pintavalun-
tana, avo-ojilla, putkituksilla ja tierummuilla. Viivyttäminen ja kerryttäminen huleve-
sien kerääntymispaikalla muuttuu, koska alueelle tulee rakennettua aluetta, jolloin 
muodostuu vettä läpäisemättömiä pintoja. Kaavamääräyksillä ohjataan hulevesien 
käsittelyä. Lisäksi hulevesien luontaista imeytymistä edistää rakennuspaikkojen 
ympärillä olevat virkistysalueet. 
 
Talous 
Alueen rakentuminen lisää kunnan kiinteistöverotuloja ja vuodepaikkamäärän 
kasvu varmistaa nykyisten palveluiden pysyvyyden ja edesauttaa uusien palvelui-
den syntymistä alueelle hyödyntäen myös nykyisten loma-asuntojen käyttäjiä. 
Vuodepaikkojen kasvu edistävää matkailualueen kehittämistä ja kunnan elinvoi-
maa. 

 
Terveys ja turvallisuus 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen.  

 
Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä 
Matkailualueelle tyypillinen rakentaminen sopii eri ikäisille väestöryhmille. Pyhän 
alueella ja kaava-alueen läheisyydessä on runsaasti lähivirkistykseen käytettäviä 
kesä- ja talvireittejä, laskettelurinteitä sekä muita virkistykseen käytettäviä palve-
luita.  

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Alueen rakentuminen ja vuodepaikkojen lisääntyvä määrä edistävät yhteisölli-
syyttä ja alueen palvelurakennetta tukemaan sosiaalisia olosuhteita. Asemakaava 
tukee Pyhän alueen matkailukulttuuria. 
 
Melu 
Seututie 962:sta johtuva melu ulottuu osittain suunnittelualueen länsipuolelle. Me-
lusta ei kuitenkaan aiheudu rajoituksia rakentamiselle, koska melu jää alle meluoh-
jearvojen. Aikaisemman asemakaavan muutoksen yhteydessä on laadittu FCG 
Finnish Consulting Group Oy:n tekemä meluselvitys Pelkosenniemen Pyhätunturin 
Kortekankaan asemakaavamuutoksen 2-196 meluselvitys (15.6.2021). 
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Kuva 29. Ote melualueesta. Liikenne-ennuste 2040, päiväajan keskiäänitaso. © 
Meluselvitys, FCG 6/2021. 
 
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. Näin ollen ainoa 
toinen vaihtoehto on 0-vaihtoehto eli alueelle jäisi olemassa olevan asemakaavan 
tilanne. Niinpä kaavamuutoksesta laadittiin vain yksi luonnosvaihtoehto.  

 

Kuva 30. Kaavaluonnos 13.6.2022. 
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4.7.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Valmisteluaineiston mielipiteistä tehdään erillinen yhteenveto ja vastineet kaava-
selostuksen liitteeksi. 
 

 
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 
5.1 Kaavan rakenne 

 
5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,57 ha, johon osoitetaan neljä loma-asuntojen 
korttelialuetta (RA), korttelit 13-16.  
 
RA 
Loma-asuntojen korttelialue. Kortteliin 13 on osoitettu 3 rakennuspaikkaa ja kortte-
liin 14 on osoitettu 4 rakennuspaikkaa. Kortteleita 15 ja 16 ei ole jaettu erillisiksi 
rakennuspaikoiksi. 

 
5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualue sijaitsee Pyhän matkailualueen kaupallisten palveluiden alueella. 
  

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. 

 
5.3.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 
 

Asemakaavamuutos 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen 
 
Luodaan edellytykset väestökehityk-
sen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle. 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle 

 
 
 
Asemakaavalla mahdollisestaan vapaa-
ajan asuntorakentaminen kehittyvällä mat-
kailukeskuksen alueella. 
 
Asemakaavassa hyödynnetään olemassa 
olevaa rakennetta, eheyttämällä 
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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 
 

Laadittava asemakaava poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta. Yleiskaavassa 
alueet on osoitettu pääasiassa virkistysalueiksi. Asemakaavan mukainen kortteli 15 
sijoittuu kuitenkin yleiskaavan mukaiselle loma-asuntoalueelle (RA), joten asema-
kaavan muutos noudattaa kyseisen korttelin osalta yleiskaavan mukaista ohjausvai-
kutusta.  
 
Asemakaavoitettavat rakennuskortteleiden alueet eivät merkittävissä määrin ole 
palvelleet alueen virkistyskäyttöä, koska alueen läheisyydessä, kaavoitettavan alu-
een ulkopuolella on reittiverkostoa, joiden kautta alueen käyttäjät kulkevat käytössä 
oleville muille virkistysalueille. Yleiskaavan mukaisina virkistysalueina suunnittelu-
alue on palvellut enemmänkin rakentamisen väljyyden osoittamisena. Yleiskaa-
vassa osoitettu ulkoilureitti voidaan toteuttaa asemakaavassa Vastavalkia -

yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan raken-
teeseen. 
 
 
 
Terveellinen ja turvallinen elinympä-
ristö 
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tul-
viin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuk-
siin. 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huo-
nosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja. 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuu-
riympäristö sekä luonnonvarat 
 
Edistetään luonnon monimuotoisuu-
den kannalta arvokkaiden alueiden ja 
ekologisten yhteyksien säilymistä. 
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön sovel-
tuvien alueiden riittävyydestä sekä vi-
heralueverkoston jatkuvuudesta 

yhdyskuntarakennetta ja hyödyntämällä 
olemassa oleva infrastruktuuria matkailu-
alueen keskeisellä kehitysalueella. 
 
 
 
 
 
 
Asemakaavassa huomioidaan hulevesien 
hallinta ja kaavamääräyksellä edistetään 
hulevesien käsittelyä. 
 
Kaavassa huomioidaan melusta aiheutu-
via haittavaikutuksia sijoittamalla rakenta-
minen riittävän etäälle melualueesta. 
 
 
 
 
Asemakaavalla ei heikennetä luonnon 
monimuotoisuutta eikä ekologisten yh-
teyksien säilymistä. 
 
Asemakaavassa kaava-alueen lähivirkis-
tysalueita supistetaan, mutta kaava-alu-
een läheisyydessä sijaitsee retkeilyyn ja 
virkistykseen sopivia talvi- ja kesäretkeily-
reitistöä sekä muita Pyhän matkailualueen 
virkistyspalveluita. 



32 

 

katuyhteyden kautta, mikäli ulkoilureitti katsotaan myöhemmin tarkoituksenmu-
kaiseksi toteuttaa. 
 
Pyhän matkailualueen kehittyminen on viime vuosina ollut erittäin suurta, jonka 
vuoksi keskeiset mökkialueet valmiiden kunnallistekniikan piirissä tulisikin tiivistää. 
Näin voidaan ennaltaehkäistä sitä, ettei Pyhän matkailualueen uudisrakentaminen 
laajenisi suuressa määrin uusille rakentamattomille luonnontilaisille alueille ja sitä 
kautta aiheuttaisi laajoja maisema- ja luontovaikutuksia, liikenteen lisääntymistä ja 
kunnallistekniikan investointi- ja käyttökulujen kasvamista. Asemakaava tukee yleis-
kaavan tavoitteita kevyenliikenteen kulkemisen lisäämisellä, koska uudet rakennus-
paikat tulevat lähelle keskusta-aluetta.  

 
Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioon ottaminen 
 
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

Asemakaavassa hyödynnetään yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja taloudellisuutta 
kehittämällä vajaakäytöllä olevaa maa-aluetta kehittyvällä matkailualueella. Asema-
kaavaratkaisussa huomioidaan riittävät viheralueet ja suojavyöhykkeet.  

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

Asemakaavassa hyödynnetään olemassa olevaa tie- ja kunnallisverkkoa. 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

Asemakaavassa edistetään loma-asumista palveluiden läheisyydessä. 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luon-
nonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

Asemakaavalla kehitetään kevyen liikenteen mahdollisuuksia ja autotonta kulkemista 
palveluiden äärelle. 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoi-
seen elinympäristöön; 

Asemakaavassa tuetaan vapaa-ajan asumisen tarpeita ja virkistysmahdollisuuksia 
viihtyisässä elinympäristössä. 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

Asemakaavassa tuetaan investointimahdollisuuksia majoitusrakentamiselle. 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 
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Rakentamisen ja toimintojen sijoittumisessa huomioidaan ympäristötekijät. 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

Rakentaminen on sijoitettu maisemallisesti harkiten ja asemakaavamääräyksillä edis-
tetään ympäristöön soveltuvaa rakentamistapaa. 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Asemakaavassa on huolehdittu, että virkistysalueita säilyy edelleenkin riittävästi alu-
een lähiympäristössä. 

5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.5 Nimistö 

Asemakaavassa osoitetaan uusi kadun nimi. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
13.6.2022 
  

 
Johanna Ilola-Pesonen, 
insinööri (AMK) 
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