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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Yleistä

Vuonna 2005 hyväksytyn Pyhä-Luosto osayleiskaavan pohjalta Pyhätunturin alueella käynnistyi 
kaksi mittavaa asemakaavoituskokonaisuutta, jotka on nimetty osa-alue A:ksi ja B:ksi. Osa-alue A 
käsittää nykyisen hotellin ja liikekeskuksen ympäristön Kultakeron kaakkoispuolella. Osa-alue B 
käsittää alueet Kultakeron luoteispuolella tunturin ja Luostontien välillä. Nyt laadittava 
Kanervikkokadun asemakaava sisältyy Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaava-alueeseen.

Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaava kokonaisuutena on ollut ehdotuksena nähtävillä 10.5. - 
10.6.2009. Tämä kokonaisuus hyväksytään alueen suuresta koosta ja toteutuksen vaiheistuksesta 
johtuen osa-alueittain konkreettisten hankkeiden edellyttämässä tahdissa. Tavoitteena on, että 
kukin osa-alue muodostaa asemakaavan lähtökohtien, toiminnallisen sisällön ja toteutuksen 
kannalta järkevän kokonaisuuden, jotka liittyvät toisiinsa Pyhätunturin osa-alue B:n 
kaavaehdotuksen osoittamalla tavalla.

Osa-alue B:n sisäisten osa-alueiden kaavojen ratkaisut ja niiden arviointi edellyttävät sen 
kokonaisuuden hahmotusta, jonka osaksi ne tulevat liittymään. Tästä syystä tässä 
kaavaselostuksessa käsitellään yleisellä tasolla koko osa-alue B:n asemakaavaehdotusta ja 
tarkentaen nyt suunniteltavaa osa-aluetta, Kanervikkokadun asemakaavaa.

1.1 Tunnistetiedot

Pelkosenniemi, Pyhätunturin osa-alueen B kaavaehdotuksen alueeseen sisältyvä 
Kanervikkokadun asemakaava.
Asemakaava ja asemakaavan muutos, ohjeellinen tonttijako.
Kaavalla muodostetaan uudet korttelit 1081-1086, 1119-1143 ja 1146-1150 sekä liikenne-, katu-, 
vesi-, puisto-, virkistys-, suojaviher- sekä retkeily- ja ulkoilualueita.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Pelkosenniemen kunnassa Pyhätunturin tunturijonon juurella Pyhäjärven 
lounaispuolella. Asemakaava-alueen koko on noin 108,3 ha. Kaava-alue käsittää Luostontien 
pohjois- ja eteläpuolisia osia. Kaava-alue rajautuu lännessä Noitatunturintien asemakaava-
alueeseen ja luoteessa Suopunkikadun asemakaava-alueeseen. Muilta osin kaava-alue rajautuu 
asemakaavaehdotuksen ja voimassa olevien asemakaavojen aluerajausten mukaisesti.
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�
Kuva 1. Asemakaava-alueen sijainti.

�
Kuva 2. Asemakaava-alue likimäärin rajattuna maastokartalle.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on Kanervikkokadun asemakaava. Pyhätunturin osa-alueen B tarkoituksena on 
mahdollistaa yleiskaavan mukaisesti nykyistä Pyhätunturin matkailukeskusta täydentävän 
matkailu-, virkistys- ja loma-asumiskokonaisuuden rakentaminen Pyhätunturin pohjoispuolisille 
alueille. Kanervikkokadun asemakaava muodostaa seuraavan hyväksyttävän osan Pyhätunturin 
osa-alueen B asemaakavakokonaisuudesta, joka on kokonaisuudessaan ollut ehdotuksena 
nähtävillä vuonna 2009 (kts. kohta 2.1). 

Pelkosenniemen kunnalla on tarve lisätä Pyhätunturin alueella pysyvän asumisen tonttitarjontaa. 
Alueen keskeisen osan muodostaa osa-alueen B kaavaehdotuksen mukaisesti matkailukeskusta 
tukeva pysyvän asutuksen alue. Tätä koskien toteutettiin 2013 erillinen hanke, jossa luotiin 
konseptisuunnitelma matkailukeskusta ja muita alueellisia toimintoja palvelevasta 
ekologispainotteisesta asuinalueesta. Viranomaisneuvottelussa 6.10.2011 sovittiin, että 
Kanervikkokadun asemakaava viedään hyväksyntään, kun siihen on tehty konseptisuunnitelman 
pohjalta tarvittavat tarkistukset.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ja lähdeaineistosta

Liitteet:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.6.2014
- Asemakaavakartan pienennös 26.6.2017
- Pyhä-Luosto matkailualueen asumisen konseptisuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg 

Oy, 31.1.2013
- Luontoselvitys Pyhätunturin alueelle asemakaavaa varten, ERP Turve ja Lumi Oy / Pia Kangas, 

19.7.2014
- Pyhän pohjoispuolen pysyvän asumisen alueen energian tuotantosuunnitelma 

energiaselvityksineen, Aake Vision Ltd Oy / Marko Makkonen, 25.9.2014
- Pysyvän asumisen alueen katusuunnitelma, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy / Jouni 

Taipale, 18.6.2015
- Muistio kaavaneuvottelu, 19.5.2016
- Pysyvän rakentamisen alueen rakennustapaohjeet, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 

26.6.2017

Selvitykset ja suunnitelmat:
- Pyhä-Luosto ydinalueiden suunnittelu, vaiheet II ja III, Ecosign Mountain Resort Planners Ltd / 

Resort Area Land Use Plan, huhtikuu 2005
- Noitatunturi Oy on teettänyt yleiskaavan pohjalta suunnitelmia alueen kunnallistekniikasta, 

tiestöstä ja teemapuistosta, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy
- Alueelle on 2004-2006 aikana suunniteltu ja toteutettu ulkoilureittejä, Lapin ympäristökeskus / 

reittisuunnittelija Pekka Nyman
- Alueen ilmakuvaus viistokuvin noin 300 metrin korkeudelta, Lentokuva Vallas Oy, 26.6.2003
- Aluekokonaisuuden kokonaissuunnitelma, maanomistajien yhteinen toiminnallinen visio alueen 

kehittämiseksi ja sopimusten pohjaksi, Golden Peaks of Lapland, Master Plan 1:5000, 
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 7.2.2007

- 3D-maastomalli koko osa-alue B:n asemakaavasta ja ympäröivistä alueista laadittujen 
luonnosuunnitelmien pohjalta, Noitatunturi Oy ja Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy

- Selvitys matkailullisesta strategiasta, Noitatunturi Oy, 30.4.2009
- Mitoitus- ja vuodepaikkalaskelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 30.4.2009
- Liikenteen ja pysäköinnin yleissuunnitelma, FCG Planeko Oy ja Insinööritoimisto Pohjois-

Suomen Suunnittelupalvelu Oy, 25.3.2009
- Kevyen liikenteen yleissuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 6.5.2009
- Muinaismuistoinventointi, Museovirasto / Taisto Karjalainen, 2000
- Maisema- ja luontoselvitys, FCG Planeko Oy, 2007
- Natura-tarvehankinta, FCG Planeko Oy, 20.4.2009
- Vesihuoltoselvitys, Insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy, 24.4.2009
- Lämpöenergiahuollon yleisselvitys, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 6.5.2009
- Sähköenergiahuollon yleisselvitys, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 6.5.2009
- Erityisalueiden yleisselvitys, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 6.5.2009
- Maaperäselvitys, Insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy, 22.1.2008
- Rakennustapaohjeet, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 3.9.2008
- Lapin maakuntamuseon tarkastuskertomus kiinteistä muinaisjäännöksistä, 8.9.2008
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2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaava on laadittu Pelkosenniemen kunnan ohjaamana konsulttityönä. Maanomistajien ja 
kunnan kesken on tehty MRL 91b §:n mukainen maankäyttösopimus.

Kaavan laadinta on edennyt seuraavasti:

Koko Pyhätunturin osa-alueen B asemakaava

- Vireilletulo 16.1.2006 tekn. lt. § 9
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty, Tekla 10.4.2006 § 27
- Kaavaluonnos nähtävillä 15.11. - 14.12.2007
- Kaavaehdotus nähtävillä 10.5. - 10.6.2009

Kanervikkokadun asemakaava

- Kaavaehdotus nähtävillä 1.7. - 3.8.2015
- Tila 1:238 (Pyhäjärvi) jäänyt kaavasta pois omasta pyynnöstä 6/2015
- MRA 32§ mukainen kuuleminen on suoritettu kaavaehdotuksen jälkeen tehtyjen yksityistä etua 

koskevien muutosten osalta kuulemalla osallisia erikseen:
Tila 1:238 / (Pyhäjärvi) 8.7.2016
Tilat 8:102 ja 8:103 / (Kankaanranta / Pesonen)
Tilat 1:258, 1:263, 8:73, 8:75, 8:69, 127:7, 127:9 ja 127:11 / (Hulkko) 7.7.2016

- Kaavaehdotus uudestaan nähtävillä xx (täydentyy)

Kanervikkokadun asemakaava on kuudes koko Pyhätunturin osa-alueen B kaavaehdotuksen 
pohjalta hyväksyttävä osakaava. Aiemmin hyväksytyt osakaava-alueet ilmenevät oheisesta 
kuvasta 3. Aikaisemmat hyväksymispäätökset:

Ylämaankiepin asemakaavan hyväksyntä, Kvalt 7.9.2009 § 70
Suopunkikadun asemakaavan hyväksyntä, Tekla 21.9.2009 § 84
Luostontien risteyksen asemakaavan hyväksyntä, Tekla 14.12.2009 § 107
Noitatunturintien asemakaavan hyväksyntä, Kvalt 29.2.2012 § 5
Mäntymetsäntien asemakaavan hyväksyntä, Kvalt 17.6.2013 § 48, voimaantulo 14.1.2015
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�
Kuva 3. Aiemmin hyväksytyt osa-alueen B asemakaava-alueet sinisellä. Suunnittelualue rajattu 

punaisella.

2.2 Asemakaavan keskeinen sisältö

Kokonaisuutena Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaavalla pyritään toteuttamaan sekä 
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan että Pyhä-Luosto osa-alueen 3 osayleiskaavan 
tavoitteet ympärivuotisen ja kansainvälisen matkailukeskuksen kehittämisestä Pyhätunturin 
pohjoispuoliselle alueelle. Osa-alueen B asemakaava koostuu toiminnallisesti ja tehokkuudeltaan 
erilaisista osa-alueista siten, että syntyy kokonaisuus, joka mahdollistaa ympärivuotisen toiminnan, 
ja muodostaa tasapainon majoitusvolyymin ja sitä kautta syntyvän palvelukysynnän välille. 
Kaavassa on varattu monipuoliset alueet loma-asumiselle, vapaa-ajan toiminnoille, kaupalliselle 
toiminnalle, julkisille palveluille ja asumiselle. Kaavan ratkaisuissa ja toimintojen sijoittelussa on 
huomioitu myös maakunnallinen ja paikallinen tarve kaava-aluetta laajemmin.

Osa-alue B:n asemakaavan keskeinen periaate on kompakti rakentaminen ja rakennusalueiden 
väliin jäävät laajat rakentamattomat luontoalueet. Alueen rakentamattomuus ja maanomistajien 
yhteistoiminta ovat mahdollistaneet rakentamisen sijoittamisen maaston erityispiirteet huomioiden, 
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jolloin luonnon erityispiirteet kuten purolaaksot, metsälaaksot ja suo- ja lampialueet, on voitu 
säilyttää koskemattomina. Toinen keskeinen periaate on vyöhykkeittäinen rakentaminen, jolloin 
luodaan tiivis keskusalue, jossa suurin osa majoituskapasiteetista on kävelyetäisyydellä palveluista 
ja tätä ympäröivillä alueilla rakennustehokkuus asteittain pienenee.

Kanervikkokadun asemakaavan keskeisen osan muodostaa matkailukeskusta tukeva pysyvän 
asutuksen alue. Alueen länsilaidalle sijoittuvat kaupalliset ja kunnalliset palvelut sekä 
asuinkerrostalojen korttelialue. Alueen pohjoisosan loma-asuntojen korttelialueet noudattavat 
voimassa olevia asemakaavoja. Luostontien pohjoispuolelle sijoittuu myös matkailua palveleva 
korttelialue sekä Pyhäjärven rannan venesatamaa ja uimarantaa palvelevat yleiset 
pysäköintialueet ja helikopterikenttäalue. Myös asemakaava-alueen etelälaidassa 
Kultahuipunkadun pohjoispuolella sijaitsee matkailupalvelujen korttelialueita, jotka liittävät alueen 
tehokkaamman rakentamisen keskusalueeseen. Alueen keskeiset osat ovat viheralueita, joissa on 
laajat, yhtenäiset ulkoilureitistöt.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Koko Pyhäjärven osa-alueen B asemakaavan toteuttaminen on monitahoinen ja pitkäaikainen 
prosessi, joka vaatii laajat henkiset ja taloudelliset resurssit. Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti 
ensisijaisesti maanomistajien ja kiinteistön omistajien tahdon mukaisesti lainsäädännön ja 
kaavoitussopimusten puitteissa. Kaavoitus ylittää maanomistusrajat ja näiltä osin vaaditaan 
maanomistajien yhteistyötä kaavan toteuttamiseksi.

Kanervikkokadun asemakaava jakautuu alueisiin, joiden toteuttaminen tapahtuu kysynnän ja 
resurssien mukaan toisiinsa limittyen. Pysyvän asumisen alueiden tarve muodostuu 
matkailukeskuksen kehittyessä. Pysyvän asutuksen alueen toteuttaminen synnyttää tarpeen 
palvelujen rakentamiselle. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet toteutuvat 
matkailukeskuksen kehittymisen myötä.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Pyhätunturin osa-alueen B asemakaava-alue sijaitsee Pelkosenniemellä Pyhätunturin 
eteläisimmän huipun eli Kultakeron luoteispuolella. Alue on lähes kokonaan rakentamatonta 
metsä-, suo- ja tunturialuetta. Pyhäjärven ja Pyhä-Luosto maantien lähistöllä on muutamia 
rakennettuja tontteja kaava-alueen viereisillä alueilla. Alueen pohjoisosan poikki itä-länsi 
suunnassa kulkee Luostontie (maantie 962).

Kanervikkokadun asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven lounaispuolella Luostontien molemmin 
puolin. Alue on rakentamatonta ja Luostontietä lukuun ottamatta luonnontilassa. Alueella on 
polkuja ja latu-uria. Alue rajautuu pohjoisessa Pyhäjärveen laskevan Rajaojan pohjoispuolelle ja 
osittain Luostontiehen, lännessä Noitatunturintien asemakaavaan, etelässä Pyhätunturin osa-alue 
B:n asemakaavaehdotuksen mukaiseen katualueeseen ja koillisessa Luostontien risteyksen 
asemakaavaan. Suunnittelualueen ulkopuolella pohjoisessa ja idässä sijaitsee olemassa olevaa 
pysyvää asumista sekä loma-asumista.
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3.1.2 Luonnonympäristö

Maisemarakenne, maisemakuva
Pyhätunturin alue sijoittuu Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun alueelle, jonka maisemaa luonnehtii 
laajat ja jyrkät vaara-alueet, muutamat tunturit seka asutetut jokivarret. Alueella on kohtalaisen 
paljon soita, mutta suoalat eivät ole maaston kumpuilevuuden takia kovinkaan suuria. Metsät ovat 
yleensä karuja, mäntyvaltaisia sekametsiä. Puuston joukossa on paikoin paljonkin lehtipuita. Koko 
alueen maiseman hallitsevin elementti on Pyhätunturin tunturijono.

Kanervikkokadun kaava-alue on alavaa suoaluetta, jota halkovat puronuomat. Puronuomista 
merkittävin on Pyhäjärveen laskeva Rajaoja, joka sijoittuu aivan asemakaava-alueen 
pohjoisosaan. Kanervikkokadun kaava-alueella on sekä avointa (avosuot), puoliavointa 
(rakennetut alueet ja rämeet) että suljettua (metsäiset alueet) tilaa. Avoimilta alueilta avautuu 
hienot näkymät Pyhäjärvelle. Alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita eikä arvokkaita perinnemaisemakohteita.

Maaperä ja maastonmuodot
Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi moreenia. Eloperäisiin maalajeihin kuuluu soihin 
kerrostunut turve, joka syntyi jääkauden jälkeen. Maastonmuodoiltaan alue on melko alavaa 
suoaluetta. Alueen suot ovat tyypillisiä aapasoita, joiden pinnoilla vuorottelevat mutkittelevat kuivat 
jänteet ja niiden välissä vetiset rimmet. Aapasuot saavat ravinteensa ympäröiviltä moreenimailta. 
Niiden turve on pääasiassa ravinteikasta saraturvetta.

Luonnonolot
Kaava-alue on suurimmaksi osaksi harvapuustoista mäntykangasta ja harvapuustoista avosuota. 
Suoalueen reunamilla on harvapuustoista suorämettä ja alueen itäosassa tiheydeltään 
vaihtelevaa, puustoista kangasmetsää, jossa on myös lehtipuuvaltaisia alueita. Kaava-alueen 
pohjoisosassa on lisäksi mäntypuuvaltaista kangasmetsää, jossa on lehtipuita ja kuusia sekapuina. 
Alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä ja niiden kehitysluokat vaihtelevat taimikosta 
uudistuskypsään metsään. Keskimäärin metsät ovat varttuneita ja uudistuskypsiä metsiköitä. 
Lahopuustoa ei esiinny. Erityisiä luontoarvoja metsiköissä ei ole.

Vesistöt ja vesitalous
Pelkosenniemen kunta kuuluu Kemijoen vesistöalueeseen. Pyhätunturin osa-alue B:n kaava-
alueen vesistöjä ovat Rajaoja sekä lukuisat pienemmät ojat, purot, suolammet, Kaakkurilammit 
sekä Pyhäjärvi. Kaava-aluetta halkovat useat purouomat, jotka laskevat Rajaojaan, joka laskee 
koillisessa sijaitsevaan Pyhäjärveen.

Kaava-alueen länsiosassa on kaksihaarainen puro, jossa on havaittavissa luhtaisuutta ja 
tulvavaikutusta. Puron länsihaara ei ole puustoltaan luonnontilainen, mutta itse vesiosaan ei 
kohdistu ojitusta tai muita muokkausvaikutuksia. Länsihaara on suon reunaustama ja sen varrella 
on tehty hakkuita. Länsihaaran eteläosassa on rämebälipintaista ohutturpeista lettonevarämettä. 
Puron itäisempi haara on ympäristöltään enemmän luonnontilaista ja puron varressa on runsaasti 
lahopuustoa. Puro saa vetensä sen eteläpuoleisilta avosoilta. Suoalueen eteläisemmässä osassa 
on lettonevaa sekä pohjoisuuntaan laskeutuvaa luhtaista rinnesuota.

Kaava-alueen keskiosan suolla on useampia lähteitä. Lähteet ovat osa mesotrofisia lähdesoita ja 
osa mesotrofisia tihkupintamaisia lähteitä. Yksi lähteistä ei ole luonnontilainen, vaan ympäristössä 
näkyy käsittelyn jälkiä. Yksi kohteista on luhtainen korpipainanneallas, joka ei vaikuta 
luonnontilaiselta. Lähteiden koko vaihtelee muutamasta neliömetristä 10 aariin. Lähteitä ympäröivä 
suo on muutoin oligotrofista kitukasvuista männikköä.
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Aiemmin suunnittelualue kuului lähes kokonaan Rajaojan pohjavesialueeseen, mutta Rajaojan 
pohjavesialue on poistettu pohjavesialueluokituksesta vuonna 2017.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys
Kaava-alue on rakentamatonta.

Kaupunki-/taajamakuva, yhdyskuntarakenne
Kaava-alue on rakentamatonta. Alueella on voimassa olevissa asemakaavoissa loma-asumista, 
mutta tontit ovat toteuttamatta.

Asuminen
Kaava-alueelle ei sijoitu asumista.

Palvelut
Kaava-alueelle ei sijoitu palveluja. Lähimmät palvelut sijaitsevat Pyhän matkailukeskuksessa sekä 
Pyhäjärven kylässä.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueelle ei sijoitu työpaikkoja tai elinkeinotoimintoja. Lähimmät työpaikat sijaitsevat Pyhän 
matkailukeskuksessa sekä Pyhäjärven kylässä.

Virkistys
Kaava-alueen keskeiset osat ovat viheralueita. Alueella kulkee laajat ulkoiluverkostot, jotka liittyvät 
ympäröiviin alueisiin. Kaava-alue sijaitsee Pyhän matkailukeskuksen sekä Pyhä-Luoston 
kansallispuiston välittömässä läheisyydessä.

Liikenne
Kaava-alueen sisäiset kokoojakadut liittyvät ulkoista liikennettä palvelevalle päätielle (Pyhä-Luosto 
mt 962).

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole arvokkaita kulttuuriympäristöjä tai valtakunnallisesti arvokkaita 
kulttuurihistoriallisia ympäristöjä. Asemakaava-alueelta paikannettiin inventoinnissa vuonna 2008 
viisi kiinteää muinaisjäännöskohdetta. Kohteet ovat pääosin hyvin säilyneitä pyyntikuoppakohteita, 
jotka ovat matkailun ja paikallishistorian kannalta edustavia esimerkkejä arviolta 3000-4000 vuotta 
sitten harjoitetusta peuranpyynnistä.

Tekninen huolto
Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan Luostontien molemmin puolin. Alueella on valmiina vesijohto, 
jätevesiviemäri ja sähkölinja.

Sosiaalinen ympäristö
Ulkoilureittejä lukuun ottamatta kaava-alue ei ole ympäröivien alueiden asukkaiden aktiivisessa 
käytössä.
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3.1.4 Maanomistus
Kaava-alue on pääsosin Noitatunturi Oy:n eri kiinteistöyhtiöiden omistuksessa. Alueen pohjois- ja 
itäosat ovat muiden yksityisten maaomistajien omistuksessa. Risteysalueen eteläpuolella on 
Pelkosenniemen kunnan omistama alue.

�
Kuva 4. Asemakaava-alueen maanomistus.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on 
hyväksynyt 26.10.2004 (kuva 5). Asemakaava sijoittuu kokonaisuudessaan maakuntakaavan RM 
1419 -alueelle, joka ulottuu maantietä 962 myötäillen Sodankylän Luostotunturilta Kemijärven 
Vuostimojärvelle asti. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden alueita, 
kuten matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, leirintäalueita tai muita vastaavia 
matkailua palvelevia alueita. Alueen kehittämisperiaatteena on kehittää alueelle selvä keskusta, 
jonka kesäilmeestä myös huolehditaan, sekä varautua henkilökunnan asuntojen ja palveluiden 
sijoittumiseen. Lisäksi alue kuuluu matkailun vetovoima-alueeseen (mv 8401), matkailun ja 
virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen, jolla osoitetaan matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
alueidenkäytöllisiä periaatteita. Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, 
palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. Kehitetään kokonaisuuden 
matkailullista vetovoimaisuutta: luonto- ja kulttuurikohteet, reitit, liikenneyhteydet, markkinointi. 
Erityisesti kehitetään matkailukeskusten ja reitin varrella toimivien maaseudun yritysten 
yhteistyötä.
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�
Kuva 5. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta.

Parhaillaan on käynnissä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatiminen, josta Lapin liiton 
valtuusto on päättänyt 21.11.2011. Maakuntakaavan valmisteluaineisto taustaselvityksineen oli 
nähtävillä 15.12.2014 - 30.1.2015 ja maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.8 - 
14.9.2016. Maakuntakaavaa tarkistettiin saatujen muistutusten perusteella (kuva 6).

Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan maakuntakaavan matkailupalvelujen alueelle (RM 
1419) seututien ja moottorikelkkailureitin molemmin puolin. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti 
merkittäviä matkailupalvelujen alueita, kuten matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, 
leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua ja majoitusta palvelevia toimintoja. Alueen 
suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, 
maisema- ja kulttuuriympäristöarvoihin niitä hyödyntäen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
alueelle voidaan osoittaa matkailu-, virkistys- ja urheilupalvelujen lisäksi vapaa-ajan ja pysyvää 
asutusta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pääosin tukeuduttava rakennettuun 
ympäristöön siten, että alueen luonnonympäristö- ja maisema-arvoja vaalitaan sekä virkistyksen ja 
ulkoilun tarpeet turvataan.

Lisäksi suunnittelualue kuuluu matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealueeseen (mv 8401), jolla osoitetaan matkailun ja virkistyksen vyöhykkeitä, 
joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. Aluetta tulee 
kehittää matkailukeskusten, matkailupalvelukohteiden, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen 
yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla 
tavalla. Kulttuuriperintö-, maisema- ja luontoarvoja tulee vaalia matkailun vetovoimatekijöinä.
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Koko maakunta-aluetta koskevista määräyksistä suunnittelualuetta koskevat seuraavat 
suunnittelumääräykset:

- Alueidenkäyttöä ja toimintoja suunniteltaessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, 
elinympäristön laadun parantamista sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten 
kehittämistä. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen erityisolosuhteisiin.

- Maankäytön suunnittelussa on alueen erityispiirteisiin tukeutuen otettava huomioon arvokkaat 
luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet, rakennetut kulttuuriympäristöt ja arkeologinen 
kulttuuriperintö sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. 
Suunnittelussa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät.

- Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten jokien ja järvien rannoilla ja arvokkaimmilla vaara-alueilla 
sekä pääteiden, matkailupalvelualueiden, retkeilyreittien ja taajamien läheisissä metsissä 
metsänkäsittelytoimenpiteet on suunniteltava huolellisesti ottaen huomioon maiseman 
ominaispiirteet ja pyrittävä välttämään suuria muutoksia.

- Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset 
toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä 
suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on 
neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.

- Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen 
ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon 
valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.

- Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös tai muu arkeologinen 
kulttuuriperintökohde, on neuvoteltava Museoviraston kanssa sekä varauduttava tarpeellisiin 
selvityksiin. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen 
kielletty. Määräys koskee myös vedenalaisia muinaisjäännöksiä.
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�
Kuva 6. Ote 28.11.2016 päivätystä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavasta. 
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3.2.2 Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 3 / Pyhätunturin 
matkailukeskuksen alue, joka on hyväksytty 10.11.2005. Yleiskaavassa alueelle on varattu alueita 
kaupallisille palveluille (P), julkisille palveluille ja hallinnolle (PY), matkailupalveluille (RM, RM-1), 
pientalovaltaisille asuntoalueille (AP), virkistykselle (V), yhdyskuntatekniselle huollolle (ET) ja 
suojaviheralueille (EV). Alueelle sijoittuu myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue 
(luo-1), joka on Pyhäjärveen laskevien jokien ja purojen suojavyöhyke.

�
Kuva 7. Ote Pyhä-Luoston yleiskaavan osa-alueesta 3 / Pyhätunturin matkailukeskuksen alue.
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3.2.3 Asemakaava
Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaava kokonaisuutena on ollut ehdotuksena nähtävillä 10.5. - 
16.6.2009 ja se on sen jälkeen osittain hyväksytty viidessä vaiheessa erillisinä osakaavoina (kuva 
3). Nyt asemakaavoitettava alue liittyy saumattomasti ympäröiviin asemakaavoihin.

�
Kuva 8. Pyhätunturin asemakaava osa-alue B, asemakaavaehdotus.

Osassa suunnittelualuetta on voimassa 22.4.1976 voimaan tullut Pyhäjärven I ja II osa-alueen 
rantakaava. Rantakaavassa suunnittelualueelle sijoittuu loma-asumista ja muita loma- ja 
matkailualueita sekä katu- ja viheralueita. Kaavalla poistetaan voimassa olevan rantakaavan 
korttelit 40-46, 121-131, 135, 136 ja osia kortteleista 20, 120, 132, 134 ja 138.  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�
Kuva 9. Ote Pyhäjärven I ja II osa-alueen rantakaavoista. Asemakaavoitettava alue on rajattu 

punaisella.

3.2.4 Muut suunnitelmat
Kaikki Noitatunturin asemakaava-alueelta laaditut selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu kohdassa 
1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ja lähdeaineistosta.

Alueen itäosa kuuluu osittain alueen kuntien ja Lapin liiton toteuttaman Pyhä-Luosto ydinalueiden 
suunnittelu -hankkeen suunnittelualueeseen. Hankkeen II-vaihe edelsi yleiskaavoitusta ja 
hankkeen III-vaiheessa on tuotettu aluetta koskevat maankäytön suunnitelmat asemakaavoituksen 
pohjaksi. III-vaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet huhtikuussa 2005. (Ecosign Mountain Resort 
Planners Ltd / Resort Area Land Use Plan, March 2005).

Noitatunturi Oy on teettänyt yleiskaavan pohjalta suunnitelmia alueen kunnallistekniikasta, 
tiestöstä ja teemapuistoista (Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy).

Alueelle on 2004-2006 aikana suunniteltu ja toteutettu ulkoilureittejä (Lapin ympäristökeskus / 
reittisuunnittelija Pekka Nyman).

Alueelle osittain sijoittuvasta golfkentästä on Pelkosenniemen kunta teettänyt hankesuunnitelman 
(Mikko Autio / 28.12.2004).

Alue on ilmakuvattu viistokuvin n. 300 m korkeudelta 26.6.2003 / Lentokuva Vallas Oy kuvat 
03286_37-91.

Alueen muinaismuistot on kartoitettu yleiskaavatyön yhteydessä kesällä 2000 (Museovirasto, 
Taisto Karjalainen / Pyhä-Luosto yleiskaavainventointi).

Kaavoituksen pohjakarttana käytetään alueesta 2003 valmistunutta numeerista karttaa. 
Pohjakarttaa on täydennetty 2008 ja 2011.

�19



Pelkosenniemi luonnos 26.10.2007
PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B ehdotus 11.6.2015
KANERVIKKOKADUN ASEMAKAAVA 26.6.2017
ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.11.2017

Aluekokonaisuudesta on laadittu maanomistajien ja kunnan ohjaamana kokonaissuunnitelma. 
Golden Peaks of Lapland, Master Plan 1:5000 (Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy 7.2.2007). 
Suunnitelmaan on kirjattu maanomistajien yhteinen toiminnallinen visio alueen kehittämiseksi ja 
sopimusten pohjaksi.

Noitatunturi Oy on rinnan asemakaavatyön kanssa laatinut keskusaluetta koskevia 
luonnossuunnitelmia (Noitatunturi Oy, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy). Suunnitelmiin liittyy 
tietokonepohjainen 3D-maastomalli kaava-alueesta ja ympäröivistä alueista. Mallin avulla on tehty 
auringonvalo- ja maisema-analyysejä.

Eläköön Lappi, Lapin maakuntasuunnitelma 2022.

Tilan 1:253 maanomistaja on laatinut aluettaan koskevia luonnossuunnitelmia (Aake Vision Ltd Oy, 
arkkitehtuuritoimisto Tarki Liede Oy).

Aluetta koskien on laadittu maisema- ja luontoselvitys (Suunnittelukeskus 14.8.2007). Selvitykseen 
liittyvät maastokäynnit on tehty kesällä 2007.

Pyhätunturi Oy on teettänyt tarkennetun suunnitelman rinnealueiden laajennuksesta ja ala-aseman 
ympäristön järjestelyistä (North Base Concept Plan / Ecosign Mountain Resort Planners Ltd / 
3.4.2009).

Golfkentästä on laadittu alustava suunnitelma, Golden Peaks Golf Course (Licons Oy 15.8.2012).

Pyhätunturin asemakaava-alueesta on laadittu suunnitelma vesien hallinnasta ja arvio golfkentän 
ympäristövaikutuksista rajaojan vesistössä (Insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu 
Oy 2.5.2013).

Tammi-syyskuussa 2008 laaditut ja osittain alkuvuodesta 2009 päivitetyt selvitykset on lueteltu 
kohdassa 1.5 ja ne ovat tämän selityksen liitteinä 1-18. Selvitykset täydellisinä on koottu erilliseen 
liitekansioon ja tiivistelmä niistä on tämän selostuksen yhteydessä.

Matkailua tukevasta pysyvän asumisen alueesta on laadittu Pyhä-Luosto matkailualueen asumisen 
konseptisuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 12.12.2012).

Pysyvän asumisen alueesta on laadittu luontoselvitys asemakaavaa varten (ERP turve ja Lumi Oy 
19.7.2014).

Pysyvän asumisen alueelle on laadittu alueen energian tuotantosuunnitelma 
energiaselvityksineen. Uuden teknologian mahdollisuudet ja käyttö matkailualan henkilöstön ja 
muiden tahojen asumisalueen energiantuotannossa ja käytössä (Aake Vision Ltd Oy 25.9.2014).

Katusuunnitelma pysyvän asumisen alueelle (Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy 18.6.2015).

Rakennustapaohjeet Kanervikkokadun asemakaavan kortteleille 1121-1141 (Arkkitehtitoimisto 
Havas Rosberg Oy, 26.6.2017).
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Pyhätunturin osa-alueen B asemakaavan laatiminen liittyy jo ennen vuosituhannen vaihdetta 
alkaneeseen Pyhä-Luosto alueen matkailullisen kehittämisen hankekokonaisuuteen. Hanke on 
esiselvitysvaiheiden ja yleiskaavan laatimisen kautta edennyt asemakaavavaiheeseen. 
Yleiskaavan pohjalta on Pyhätunturin alueella jo valmistunut ja vireillä useita asemakaavoja, joilla 
kaikilla on perustavoitteena tämän laajan hankekokonaisuuden konkreettisen toteuttamisen 
käynnistäminen. Osa-alue A käsittää nykyisen hotellin ja liikekeskuksen ympäristön Kultakeron 
kaakkoispuolella. Osa-alue B käsittää alueet Kultakeron luoteispuolella tunturin ja Luostontien 
välillä.

Kanervikkokadun asemakaavan keskeisen osan muodostaa osa-alue B:n kaavaehdotuksen 
mukaisesti matkailukeskusta tukeva pysyvän asutuksen alue. Tätä koskien toteutettiin 2012 
erillinen hanke, jossa luotiin konseptisuunnitelma matkailukeskusta ja muita alueellisia toimijoita 
palvelevasta ekologispainotteisesta asuinalueesta. Hankkeen viranomaiskokouksessa sovittiin, 
että osa-alue B:n asemakaavaehdotus tullaan muuttamaan hankkeen tuloksena syntyneen 
aluesuunnitelman mukaiseksi. Muilta osin kaava noudattaa pääosin nähtävillä ollutta 
kaavaehdotusta.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Suomen Merkkitavara Oy / Noitatunturi Oy esitti 14.11.2002 Pelkosenniemen kunnalle 
asemakaavoituksen käynnistämistä omistamillaan alueilla. Maanomistajakokous on pidetty 
16.12.2002 ja sen jälkeen tammi-helmikuusta 2003 lähtien alueen muut maanomistajat ovat 
liittyneet kaavahankkeeseen. Maanomistajat ovat tehneet keskenään sopimuksen, jonka 
mukaisesti Noitatunturi Oy on koordinoinut alueen kaavoitusta maanomistajien puolesta 
keskitetysti ja vastannut alueen kunnallisteknisestä yleissuunnittelusta. Sopimus on käsitelty 
Pelkosenniemen kunnan teknisen lautakunnan kokouksessa 14§, 24.2.2003.

Maanomistajat ovat tehneet Pelkosenniemen kunnan hyväksymän sopimuksen kaavan 
laatimisesta Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:n kanssa. Asemakaavaehdotus on laadittu 
kaavoitussopimuksen mukaisesti Pelkosenniemen kunnan ohjaamana konsulttityönä.

Osa-alueen B kokonaisuus hyväksytään osa-alueittain konkreettisten hankkeiden mukaisesti. 
Tässä vaiheessa tehdään maanomistajien ja kunnan kesken MRL 91b §:n mukainen 
maankäyttösopimus. Osa-alue B:n asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen ehdot ja 
periaatteet on Pelkosenniemen kunnanvaltuusto hyväksynyt kesällä 2011. Kaikki päätökset on 
esitetty kohdassa 2.1.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 
olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan 
valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62§).

�21



Pelkosenniemi luonnos 26.10.2007
PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B ehdotus 11.6.2015
KANERVIKKOKADUN ASEMAKAAVA 26.6.2017
ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.11.2017

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kunnan kaavoituskatsauksessa tekn. lt. § 9 16.1.2006.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä.

Koko Pyhätunturin osa-alueen B asemakaava

Kaava on laadittu kiinteässä yhteistyössä kaavoitussopimuksen mukaisesti kaavan valmistelua 
koordinoivan maanomistajatahon kanssa. Laajempia maanomistajakokouksia on pidetty 
seuraavasti: 16.12.2002, 31.10.2003, 18.3.2004, 15.9.2006, 14.9.2007, 12.9.2008 ja 19.3.2009.

Kuntaa on informoitu hankkeen etenemisestä säännöllisesti:
Ohjausryhmän kokous 21.12.2005
Työpalaveri 21.04.2006
Maastokatselmus 23.05.2006
Työpalaveri 16.08.2006
Ohjausryhmän kokous 25.10.2006
Valtuuston iltakoulu 27.09.2007
Kuntaesittely 22.04.2008
Työpalaveri 16.01.2009

Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 15.11. - 14.12.2007. Luonnoksesta saatiin 
nähtävilläoloaikana kuusi (6) kannanottoa ja jälkeenpäin neljä (4) lisää. Viranomaislausuntoja 
saatiin pyydettynä seitsemän (7) kpl. Kaavan laatija teki vastineet saatuihin kannanottoihin ja 
lausuntoihin.

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.5. - 10.6.2009. Ehdotuksesta saatiin 
nähtävilläoloaikana neljä (4) muistutusta ja viisi (5) lausuntoa. Kaavan laatija teki vastineet 
saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin.

Kanervikkokadun asemakaava

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.7. - 3.8.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin neljä (4) 
lausuntoa ja neljä (4) muistutusta. Saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet 
liitteenä. Kaavaehdotusta on muokattu saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta ja toimitetaan 
alueen maanomistajille nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Asemakaava on laadittu Pelkosenniemen kunnan maankäytön ohjaamana konsulttityönä.

Asemakaavoitus liittyy välittömästi jatkona Pyhä-Luosto yleiskaavatyöhön. Yleiskaavan laatimisen 
yhteydessä on pidetty viranomaiskokoukset ja erillisneuvotteluja viranomaisten kanssa.

OAS:n mukaan MRA 18§ mukaiset viranomaisneuvottelut järjestetään kaavoitukseen ryhdyttäessä 
ja tarvittaessa kaavaehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä ja kun sitä koskevat mielipiteet ja 
lausunnot on saatu. Kokouksen tarpeellisuus ja ajankohta sovitaan ELY-keskuksen kanssa.

MRL 66 §:n mukainen ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Lapin ympäristökeskuksessa 
9.2.2006. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on korjattu ja täydennetty viranomaisneuvottelussa 
sovitulla tavalla. 

Aluesuunnitelman (Master Plan) valmistuttua pidettiin 25.1.2007 työneuvottelu kaavasuunnittelun 
sen hetkisestä vaiheesta Lapin ympäristökeskuksessa. Edustettuina olivat Pelkosenniemen kunta, 
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Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, Suunnittelukeskus Oy, Lapin liitto sekä Lapin 
ympäristökeskus. 

Asemakaavaluonnoksen lausuntovaiheessa hanketta esiteltiin Lapin liitossa 15.1.2008.

Ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa pidettiin työpalaveri Lapin ympäristökeskuksessa 
22.9.2008 ja 6.2.2009. Näissä kokouksissa asemakaavan suhde yleiskaavaan ja kokonaismitoitus 
tarkentuivat.

Koko osa-alue B:n asemakaavoitusta koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin 27.8.2009 
kaavaehdotuksen oltua nähtävillä.

Osa-alue B:n jatkokaavoitusta koskeva viranomaispalaveri pidettiin Lapin ELY-keskuksessa 
26.1.2011.

Osa-alue B:n kaavaehdotuksen jatkoa ja hyväksyntää koskeva viranomaispalaveri pidettiin 
6.10.2011. Palaverissa sovittiin menettelystä seuraavien osakaavojen osalta.

Kanervikkokadun asemakaavasta pidettiin kaavaneuvottelu 19.5.2016, muistio liitteenä.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Maanomistajan/kunnan asettamat tavoitteet
Pyhätunturin kehittäminen kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi on kunnan 
kannalta erittäin keskeinen tavoite. Nykyisen Hotelli Pyhätunturin ja liikekeskuksen aluetta 
kehitetään käynnissä olevilla kaavahankkeilla laaditun matkailukeskussuunnitelman (Ecosign) 
pohjalta (osa-alue A). Pyhätunturin pohjoispuolista aluetta (osa-alue B) kehitetään saman 
kokonaisuuden osana, mutta hieman erilaisella painotuksella rinnakkaisena kaavahankkeena. 
Kaavahanke sijoittuu pääosin yksityiselle maalle ja perustuu maanomistajien matkailustrategisiin 
tavoitteisiin, joita kunta tukee.

Kanervikkokadun asemakaavan tavoitteena on täydentää osa-alue B:n asemakaavaehdotusta 
kaava-alueen keskeisen osan muodostavalta pysyvän asumisen alueen osalta. Tätä koskien on 
2012 toteutettu erillinen hanke, jossa luotiin konseptisuunnitelma matkailukeskusta ja muita 
alueellisia toimijoita palvelevasta ekologispainotteisesta asuinalueesta.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Itä-Lapin maakuntakaava ja Pyhä-Luosto osayleiskaava ovat olleet asemakaavoituksen 
lähtökohtana em. tavoitteeseen pyrittäessä. Asemakaavalla tarkennetaan alueen maankäyttöä, 
mitoitusta sekä liikenneverkkoa.

Kanervikkokadun asemakaava noudattaa pääosin nähtävillä ollutta kaavaehdotusta. Ratkaisua on 
kehitetty erillisen asuinaluetta koskevan hankkeen tulosten pohjalta.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alueen matkailullinen vetovoima perustuu suurelta osin sen luonnonympäristön ominaisuuksiin.  
Tavoitteena on ollut rakentamisen ja luonnonympäristön yhteen sovittaminen ja tärkeiden 
luonnonelementtien kuten puronvarsien, tunturin rakka-alueiden ja suoalueiden säilyttäminen niiltä 
osin, kuin se kaavan päätarkoituksen puitteissa on mahdollista. Viheralueverkoston selkeys ja 
yhtenäisyys ja sille sijoittuvien ulkoilureittien toimivuus ovat myös kaavan keskeisiä tavoitteita.
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Kanervikkokadun asemakaavan pysyvän asumisen alueen suunnitelmissa on huomioitu laadittu 
luontoselvitys ja alueen topografia.

4.4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kanervikkokadun asemakaavan laatimisalueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pyhä-Luosto 
osayleiskaava, osa-alue 3, joka on hyväksytty 10.11.2005. Tarkistetut valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat tulleet voimaan 1.3.2009, joten yleiskaavaa laadittaessa ei ole 
käsitelty nyt voimassa olevia tarkistettuja alueidenkäyttötavoitteita. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 
§:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on 
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että 
edistetään niiden toteuttamista.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaoteltu seuraavasti:
- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- Helsingin seudun erityiskysymykset
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Jokaisesta asiakokonaisuudesta on esitetty erikseen yleis- ja erityistavoitteet. Yleistavoitteet ovat 
luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia, 
joita sovelletaan maakuntakaavoihin ja muuhun maakunnan suunnitteluun, yleiskaavoihin sekä 
valtion viranomaisten toimintaan. Erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön 
suunnittelua koskevia velvoitteita, joita sovelletaan kaikkeen kaavoitukseen ellei tavoitetta ole 
kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavamuotoa. Seuraavassa on referoitu valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden sellaiset kohdat, joiden toteutumista Kanervikkokadun asemakaavan on 
erityisesti katsottu edistävän. Kaava ei myöskään estä tai ole ristiriidassa muiden kuin tässä 
mainittujen tavoitteiden kanssa.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

VAT:
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan 
toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja 
kaukolämmön käyttöedellytyksiä.

Tavoitteiden toteutuminen kaavassa:
Kaavoitettava alue on osa Pyhätunturin matkailukeskusta. Kaavan tarkoituksena on yleiskaavan 
mukaisesti täydentää Pyhätunturin pohjoispuolista matkailu-, virkistys- ja loma-
asuntokokonaisuuden rakentamista. Kanervikkokadun asemakaava liittyy laajempaan Pyhätunturin 
osa-alue B:n asemakaavakokonaisuuteen. Alueelle rakennettava infrastruktuuri on liitettävissä 
olemassa oleviin verkostoihin.

Kaavassa on varattu runsaasti alueita kevyen liikenteen tarpeisiin. Viheralueille on varattu osia 
ulkoilureittejä varten ja katu- ja tiealueita reunustaville suojaviheralueille voidaan sijoittaa kevyen 
liikenteen väyliä.
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Koko kaava-aluetta koskevissa yleismääräyksissä on sallittu loma-asuntojen korttelialueilla 
varastotilan rakentaminen biopolttoaineiden (polttopuu, hake, pelletti jne.) varastointia varten 
tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Alueen keskeisen osan muodostava pysyvän 
asutuksen alue on suunniteltu ekologispainotteiseksi.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

VAT:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä 
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

Tavoitteiden toteutuminen kaavassa:
Rakennuskorttelit on asemakaavassa sijoitettu tiiviiksi ryhmiksi, jolloin rakentamattomat alueet 
säilyvät mahdollisimman yhtenäisinä. Kaavassa esitetyt viheralueet ovat osa laajempaa 
viheralueverkostoa.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

VAT:
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset 
julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön 
suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja 
matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten.

Tavoitteiden toteutuminen kaavassa:
Kaava-alueen länsiosaan on varattu koko osa-aluetta B palveleva henkilöliikenneterminaalin 
korttelialue.

4.4.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Pysyvän asumisen alueen osalta asemakaavaa on kehitetty alueelta laaditun hankesuunnitelman 
mukaan. Osa-alueen B kaavaehdotukseen nähden Kanervikkokadun asemakaavan pohjoisosan 
korttelit on muutettu takaisin voimassa olevan asemakaavan mukaisiksi. Myös Kanervikkokadun 
kaavan länsiosan kortteleihin on tehty hieman muutoksia osa-alueen B kaavaehdotukseen nähden 
maanomistajan tavoitteiden tarkentumisen myötä. Aiemmasta kaavaehdotuksesta puuttui osa 
kiinteistä muinaisjäännöskohteista. Kohteet lisättiin kartalle ja niiden ympärille varattiin riittävän isot 
alueet viheraluetta. Lisäksi pysyvän asumisen alueelta laadittu luontoselvitys aiheutti tarkennuksia 
kaavakarttaan. Kaava-alueen itäosassa reitistöjä on muutettu kaava-alueen pienenemisen 
johdosta.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Koko osa-alue B:n suunnitteluprosessin yhteydessä on selvitetty vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja 
mitoitusta mm. liikenneverkon, korttelialueiden sijoittumisen, rakennusoikeuksien ja 
kerroskorkeuksien osalta.

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Suunnitteluprosessin aikana on selvitetty asemakaavan suhdetta yleiskaavaan sekä luonto- ja 
maisemaselvitykseen, kaavan toteutettavuutta ja vaiheistusta sekä kaavan matkailullista ja 
yhdyskuntarakenteellista toimivuutta.
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Kaavaratkaisu on hioutunut kaavoitusta edeltäneen aluesuunnittelun (Master Plan) avulla useiden 
välivaiheen suunnitelmien kautta. Suunnittelu on tehty yhteistyössä maanomistajien ja kunnan 
kanssa ja sitä laadittaessa on kuultu näiden taustatahoja.

Kanervikkokadun asemakaava on kehittynyt kaavaehdotukseen nähden pysyvän asumisen alueen 
osalta. Alueen tarpeet ovat tarkentuneet alueelta laaditun konseptisuunnitelman myötä. 
Kultahuipunkadun varren liike- ja palvelualueita on muutettu enemmän kaupalliseen suuntaan 
alueen tarpeiden ja mitoituksen tarkentumisen myötä.

4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Pysyvän asumisen alueen korttelialueet perustuvat asumisen konseptisuunnitelmaan. Alueelle on 
esitetty asumista eri muodoissa sekä näitä palvelevia oheistoimintoja ja -alueita. Aluetta on 
kehitetty kokonaisuutena, joka palvelee alueen tulevia asukkaita monipuolisesti.

4.5.5 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Pyhätunturin osa-alueen B asemakaavaluonnos oli nähtävillä 15.11. - 14.12.2007. Luonnoksesta 
saatiin nähtävilläoloaikana kuusi muistutusta ja jälkeenpäin 31.1.2008 neljä muistutusta. 
Viranomaislausuntoja saatiin pyydettynä seitsemän kappaletta.

Osa-alueen B kaavaehdotus oli nähtävillä 10.5. - 10.6.2009. Ehdotuksesta saatiin 
nähtävilläoloaikana neljä (4) muistutusta ja lausuntoja viisi (5) kappaletta. Kaavan laatija on tehnyt 
näihin vastineet 21.8.2009. Pidetyssä viranomaisneuvottelussa sovittiin kaavan viemisestä 
hyväksymisvaiheeseen osa-alueittain. Muistutukset ja lausunnot huomioidaan osa-aluekaavoissa 
vastineissa esitetyllä tavalla. Koko osa-alue B:n kaavaehdotuksen nähtävilläolon johdosta ei tullut 
erityisesti tähän osa-alueeseen kohdistuvia muistutuksia.

Kanervikkokadun asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä 1.7. - 3.8.2015. Ehdotuksesta saatiin 
nähtävilläoloaikana neljä (4) muistutusta ja neljä (4) lausuntoa. Kaavan laatija on laatinut 
lausuntoihin ja muistutuksiin vastineet, jotka ovat selostuksen liitteenä. Kaavaehdotusta on korjattu 
vastineissa esitetyllä tavalla ja se lähetetään maanomistajille tiedoksi.

4.5.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Päätös kaavan laatimisesta, Tekla 27.8.2001 § 77 / Khall 20.5.1991
Oas hyväksyntä, Tekla 10.4.2006 § 27
Päätös luonnoksen nähtävillepanosta, Tekla 7.4.2008 § 31
Vastineiden hyväksyntä, Tekla 7.4.2008 § 31
Päätös laittaa kaavaehdotus nähtäville, Tekla 27.4.2009 § 38
Suopunkikadun kaavaan liittyvä maankäyttösopimus, Kvalt 20.8.2009 § 66
Ylämaankiepin asemakaavan hyväksyntä, Kvalt 7.9.2009 § 70
Suopunkikadun asemakaavan hyväksyntä, Tekla 21.9.2009 § 84
Luostontien risteyksen asemakaavan hyväksyntä, Tekla 14.12.2009 § 107
Noitatunturintien asemakaavan hyväksyntä, Kvalt 29.2.2012 § 5
Mäntymetsäntien asemakaavan hyväksyntä, Kvalt 17.6.2013 § 48
Mäntymetsäntien asemakaavan voimaantulo, 14.1.2015
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne

Kanervikkokadun asemakaavan keskeisen osan muodostaa matkailukeskusta tukeva pysyvän 
asutuksen alue. Alueen länsilaidalle sijoittuvat kaupalliset ja kunnalliset palvelut sekä 
asuinkerrostalojen korttelialue. Alueen pohjoisosan loma-asuntojen korttelialueet noudattavat 
voimassa olevia asemakaavoja. Luostontien pohjoispuolelle sijoittuu myös matkailua palveleva 
korttelialue sekä yleiset pysäköintialueet ja lentokenttäalue. Myös asemakaava-alueen 
etelälaidassa Kultahuipunkadun pohjoispuolella sijaitsee matkailupalvelujen korttelialueita. Alueen 
keskeiset osat ovat viheralueita, joissa on laajat, yhtenäiset ulkoilureitistöt.

5.1.1 Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 108,32 ha. Tästä vesialueita on 0,27 ha eli 0,3 % ja 
virkistysalueita on 47,05 ha eli 43,4 %. Suunnittelualue jakautuu maankäytöllisesti seuraavasti:

Käyttötarkoitus Pinta-ala (ha) Osuus koko 
alueesta (%)

Rakennusoikeus 
(k-m2)

Vuodepaikat (lkm)

AH 0,37 0,3 400

AK 4,65 4,3 18910 473

AO 1,21 1,1 1720 43

AP 2,92 2,7 4740 119

AR 0,69 0,6 1440 36

EN 0,54 0,5 800

EV 7,10 6,6

KADUT 12,93 11,9

KL 4,80 4,4 7000

LH 0,10 0,1 500

LHA 0,70 0,6 1100

LL 0,45 0,4

LP 0,47 0,4

LPA 0,50 0,5

LT 6,50 6,0

P 1,21 1,1 3000

RA 3,48 3,2 4370 146

RM 10,03 9,3 41500 1316

RP 0,46 0,4

RV 0,10 0,1
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Vuodepaikkamitoituksessa on käytetty AK-, AO-, AP- ja AR-alueilla majoitusosuutena 100% koko 
alueen rakennusoikeudesta ja mitoituslukuna 1 vp / 40 k-m2. RA-alueella majoitusosuus on 100% 
ja mitoituksena 1 vp / 30 k-m2. RM-1 -alueella majoitusosuus on 80% ja mitoituksena 1 vp / 25 k-
m2 ja RM-2 -alueella majoitusosuus 20% ja mitoituksena 1 vp / 25 k-m2.

Korttelialueilla saa rakentaa yhden maanalaisen kellarikerroksen, johon saa sijoittaa rakennuksen 
pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

RA- ja RM-1 -tonteilla sallitaan enintään 15 m2:n kokoisen varastotilan rakentaminen 
tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi biopolttoaineiden (polttopuu, hake, pelletti 
jne.) varastointia varten.

Korttelialueita varten tulee rakentaa autopaikkoja asuinrakennusten korttelialueilla (AK, AO, AP ja 
AR-alueilla 1 ap/asunto; lomarakennusten korttelialueilla (RA) 1 ap/asunto, kuitenkin vähintään 2 
ap/tontti; matkailua palvelevien rakennusten korttelialueilla (RM), liikerakennusten korttelialueilla 
(KL), palvelurakennusten korttelialueilla (P) ja yleisten rakennusten korttelialueilla (Y) 1 ap/300 k-
m2. RA- ja RM-1 -alueilla autotallin saa rakentaa muiden tilojen alle kaavaan merkityn kerrosluvun 
ja rakennusoikeuden lisäksi.

5.1.2 Palvelut
Kanervikkoalueen kaava-alue tulee valmistuttuaan käsittämään sekä kunnallisia että kaupallisia 
palveluja. Alue mahdollistaa esimerkiksi huoltoaseman, henkilöliikenneterminaalin, palvelutalon, 
koulun, päiväkodin ja urheiluhallin rakentamisen. Lisäksi alue tulee käsittämään matkailua 
palvelevia majoitusrakennuksia sekä viereistä golfkenttää palvelevan rakennuksen.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaava toteuttaa kohdissa 4.1 ja 4.4 esitetyt tavoitteet. Asemakaava ei vaikuta yleiskaavan 
tavoitteiden toteutumiseen heikentävästi.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Palvelut
Kaupalliset ja julkiset palvelut sijoittuvat alueen itäosaan. Kultahuipunkadun ja Luostontien 
risteykseen sijoittuu palvelurakentamisen kortteli (P), jossa rakennusoikeutta on 3000 k-m2 ja 
kerrosluku on IV, sekä liikerakennusten korttelialue (KL-3), jonka kerrosluku on II ja 
rakennusoikeutta on 2500 k-m2, josta enintään 50% saa käyttää huoltoasemarakennusta varten. 

VL 16,91 15,6 100

VP 1,27 1,2

VR 17,29 16,0

VU 11,58 10,7

W 0,27 0,3

Y 1,79 1,7 4000

Yhteensä 108,32 100 89580 2133

Käyttötarkoitus Pinta-ala (ha) Osuus koko 
alueesta (%)

Rakennusoikeus 
(k-m2)

Vuodepaikat (lkm)
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Lisäksi Kultahuipunkadun länsipuolelle sijoittuu kolme liikerakennusten korttelialuetta (KL), joiden 
kerrosluku on II ja rakennusoikeutta on yhteensä 3000 k-m2.

Kultahuipunkadun itäpuolelle sijoittuu julkisten palvelujen alueet (Y, YU). Yleisten rakennusten 
korttelialueella rakennusoikeutta on 2000 k-m2 ja kerrosluku on III. Urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueella on rakennusoikeutta 3000 k-m2 ja kerrosluku on II. Kortteleiden väliin 
jää autopaikkojen korttelialue (LPA). Yksi liikerakennusten korttelialue 1141 sijoittuu lisäksi 
Luostontien ja Kanervikkokadun risteykseen. Korttelissa on rakennusoikeutta 1500 k-m2 ja 
kerrosluku on II.

5.3.2 Asuinalueet
Kanervikkokadun asemakaavan pysyvän asutuksen alueet (AR, AO, AP, AK-1, AK-2) ryhmittyvät 
Kanervikkokadun ja sen poikkikatujen varrelle. Kultahuipunkadun varteen sijoittuu lisäksi yksi 
asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Pien- ja rivitalokortteleissa kerrosluvut ovat 1/2 k I - I u 1/2 ja 
rakennusoikeutta on yhteensä 7 900 k-m2. Asuinkerrostalojen korttelialueilla kerrosluvut ovat II-IV 
ja rakennusoikeutta on yhteensä 18 970 k-m2. AK-1 alueilla pihoja rajaavat kytketyt rakennukset 
voidaan toteuttaa pienkerrostalo- tai rivitalotyyppisesti. Kanervikkokadun pysyvän asutuksen 
alueelle sijoittuu lisäksi tilapäisille, siirrettäville asumisyksiköille tarkoitetut alueet (RV-1) sekä 
siirtolapuutarha-/palstaviljelyalueet (RP).

5.3.3 Loma-asutus
Loma-asuntojen korttelialueet (RA) sijoittuvat kaava-alueen pohjoisosaan. Alueet noudattavat 
voimassa olevaa asemakaavaa. Yksi loma-asuntojen korttelialue sijoittuu lisäksi kaavan 
eteläosaan. Pohjoisosan kortteleiden kerrosluku on I ja tehokkuusluku 0,12, jolloin 
rakennusoikeutta on yhteensä 3800 k-m2. Eteläosan loma-asuntojen korttelialueen kerrosluku on 
III ja tehokkuusluku on 0,18, jolloin rakennusoikeutta on 570 k-m2.

Kaava-alueelle sijoittuu neljä erityyppistä matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM-1, 
RM-2). Näistä kolme sijoittuu Kultahuipunkadun/Anderssoninkadun varteen ja yksi Luostontien 
pohjoispuolelle. Luostontien pohjoispuolinen kortteli 1143 on varattu pääasiassa 
majoitusrakentamiseen. Korttelin kerrosluku on VI ja rakennusoikeutta on 18 000 k-m2. Kortteliin 
saa lisäksi sijoittaa maanalaisia pysäköintitiloja kahteen kerrokseen. Kultahuipunkadun 
länsipuolelle sijoittuva matkailupalvelujen kortteli 1083 on varattu pääasiassa 
palvelurakentamiseen ja se palvelee viereistä golfkenttää. Sen kerrosluku on II ja rakennusoikeutta 
on 500 k-m2. Kultahuipunkadun/Anderssoninkadun pohjoispuoliset korttelit 1086 ja 1119 on 
tarkoitettu pääasiassa majoitusrakentamiseen esimerkiksi chalet-tyyppisille majoitusrakennuksille. 
Kerrosluvut ovat V-VII ja rakennusoikeutta kortteleissa on yhteensä 23 000 k-m2. Korttelin 1119 
rakennusmassat sijoittuvat korttelin reunoille niin, että korttelialueen sisään jää suojaisa piha-alue.

5.3.4 Suojelu
Kaava-alueelle sijoittuu useita muinaismuistokohteita, jotka ovat muinaismuistolain rauhoittamia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava Lapin 
maakuntamuseon kanssa.

Kaava-alueella sijaitsevat puroalueet ovat luonnonmonimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita 
(luo-1). Merkinnällä on osoitettu puronuoman suoja-alueet, jotka tulee säilyttää luonnontilaisena. 
Viereisten alueiden rakentaminen, kunnallistekniikka ja purojen poikki kulkevat reitit tulee toteuttaa 
siten, että turvataan veden luonnollinen virtaama sekä veden ja pohjaveden laatu.

5.3.5 Virkistys
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Virkistysalueet noudattavat osa-alueen B kaavaehdotusta. Pysyvän asumisen alueen ympärillä 
olevat alueet ovat lähivirkistysaluetta (VL), eteläosa on retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), itäosassa on 
urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta golfkenttää varten (VU-3), pohjoisessa on urheilu- ja 
virkistyspalvelujen aluetta huvi- tai teemapuistoa varten (VU-2). Lähivirkistysalueelle on merkitty 
alue, jolle saa sijoittaa ulkoilua retkeilyä palvelevan rakennuksen (vu). Luostontien viereiset alueet 
ovat suojaviheralueita (EV).

Alueelle on sijoitettu runsaasti ulkoilureiteille varattuja alueen osia (ur). Alueille saa sijoittaa 
kävely-, pyöräily-, hiihto-, ratsastus- ja valjakkoreittejä. Lisäksi alueella kulkee ohjeellisia 
moottorikelkkareittejä. Moottorikelkkareitit on sijoitettu niin, että ne kulkevat vähintään 40 metrin 
etäisyydellä rakennusalueista.

5.3.6 Liikenne ja tekninen huolto
Kaava-alueelle sijoittuu kaksi henkilöliikenneterminaalin korttelialuetta (LHA, LHA-1). Kortteli 1143 
sijoittuu Luostontien pohjoispuolelle ja sen kerrosluku on II ja rakennusoikeutta on 600 k-m2. 
Kultahuipunkadun länsipuolelle sijoittuvan korttelin 1081 kerrosluku on II ja rakennusoikeutta on 
500 k-m2, josta enintään 30% saa käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä kioski-, myymälä- ja 
ravintolatiloja varten. Kanervikkokadun ja Luostontien risteykseen sijoittuu huoltoaseman 
korttelialue (LH-1), joka on varattu moottorikelkoille tarkoitettua polttoaineen jakeluasemaa varten. 
Lähelle Pyhäjärveä kaavan itäreunaan sijoittuvat yleiset pysäköintialueet (LP), jotka palvelevat 
Pyhäjärven venesatamaa ja uimaranta-aluetta. Luostontien ja Pyhäntien risteyksessä on varaus 
lentokenttäalueelle, joka on tarkoitettu helikopterikentälle (LL-1).

Kaavan katulinjaukset noudattavat osa-alueen B kaavaehdotusta, ainoastaan pysyvän asumisen 
alueen kaavalinjauksia on tarkistettu ja kaavan pohjoisosassa sijaitseva Lahtelantie haarautuu 
kahtia voimassa olevan rantakaavan mukaisesti. Alueen itäreunaan on lisäksi määritelty ajoyhteys 
Kanervikkokadun ja Anderssoninkadun välille. Myös kevyen liikenteen reitit sekä muut alueen reitit 
noudattavat koko alueen kaavaehdotusta. Alueen sisäisen katuverkon liikenne on järjestetty 
pääosin jatkuvina lenkkimäisinä kokooja- ja asuntokatuina. Kokoojakatujen varressa on erilliset 
kevyen liikenteen väylät, joita täydentää alueen sisäiset väylät, jotka palvelevat myös vapaa-ajan 
harrastuksia ja ulkoilua.

Kaava-alueelle sijoittuu energiahuollon aluetta (EN), joissa molemmissa on rakennusoikeutta 400 
k-m2 ja kerrosluku on II.

5.4 Kaavan vaikutukset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti arvioidaan kaavan mukaisen rakentamisen 
vaikutuksia kaava-alueella ja sen ympäristössä. Koko osa-alue B:n kaavaehdotuksen vaikutuksia 
on arvioitu kolmella vyöhykkeellä, joihin sen vaikutus eriasteisesti kohdistuu. Lisäksi on erikseen 
arvioitu osakaavojen vaikutuksia.

Vyöhyke 1 / kaava-alue
Kyseessä on rakentamaton alue, joka kaavan toteutuksen myötä muuttuu osittain tehokkaasti 
rakennetuksi yhdyskunnaksi matkailukeskuksen osana. Kaavalla on merkittäviä ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia kaava-alueen sisällä.

Vyöhyke 2 / välittömästi kaava-aluetta ympäröivä alue
Tällä alueelle kaavalla on lähinnä toiminnallisia ja maisemallisia vaikutuksia sekä osittain myös 
ympäristöön kohdistuvia epäsuoria vaikutuksia. Kaava-alue ei muodosta omaa ympäristöstä 
eristäytynyttä saareketta vaan se pyritään liittämään toiminnallisesti ympäröiviin alueisiin. Tunturin 
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rinnealueen valumavesiä kulkeutuu alueen kautta Rajaojaan ja edelleen Pyhäjärveen. Alueen uusi 
liikenneverkko ulottuu myös ympäröiville alueille.

Vyöhyke 3 / Pyhätunturin matkailukeskuksen alue
Matkailukeskuksen kokonaisuuteen kaavalla on toiminnallisia, liikenteellisiä ja taloudellisia 
vaikutuksia.

Kaikkia vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava aikaperspektiivi. Kaavan toteutus täysin valmiiksi 
kestää toistakymmentä vuotta, joten vaikutukset toteutuvat ja alkavat vaikuttaa vaiheittain. Tämä 
antaa aikaa reagoida ja mukautua muutokseen ja tarvittaessa toteutuksen aikana ohjata kehitystä, 
jos ongelmia ilmenee.

5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Vyöhyke 1
Alue on nykyisin rakentamatonta metsä- ja suoaluetta. Vaikutuksia asutukseen ei ole, koska 
asutus puuttuu. Alueen rakentuminen kaavan mukaisesti merkitsee nykyisen rakentamattoman ja 
luonnontilaisen alueen muuttumista osittain tehokkaasti rakennetuksi matkailua palvelevaksi 
alueeksi. Uusille asukkaille alue on vakituinen elinympäristö. Jotta alue toimisi hyvin tässä 
tarkoituksessa, sen tulee vastata kaikkiin normaalin elämän tarpeisiin. Majoittujille alue on kehys 
vaihtelevan pituisille asumisjaksoille vaihdellen pysyvän luonteisesta loma-asumisesta 
lyhytaikaiseen pistäytymiseen.

Pysyvää asutusta varten kaavassa on varaukset kaiken tyyppiselle asumiselle erillistaloista 
kerrostaloihin. Kaavassa on myös alueet kunnallisille ja kaupallisille palveluille. Asuntoalue on 
kävelyetäisyydellä keskeisistä työpaikka-alueista, mutta erillään häiriöiden välttämiseksi.

Vyöhyke 2
Pyhätunturin osa-alueen B kaava-alueen eteläpuolella on Pyhä-Luosto kansallispuisto, 
pohjoispuolella asumatonta metsäaluetta ja itäpuolella Kultakeron laskettelurinteet. Kontaktipinta 
asuttuun alueeseen on hyvin vähäinen. Kaava-alueen länsipuolella on Kiima-aapan loma-
asuntoalue, joka on osittain rakentunut. Itäpuolella on jonkin verran loma-asumista ja 
pienimuotoista matkailupalvelua Pyhäjärven rannan tuntumassa. Pyhäjärven avoimen vesialueen 
vuoksi myös Pyhäjärven kylän voi katsoa kuuluvan tähän lähivyöhykkeeseen, vaikka etäisyyttä 
sinne onkin n. 1,5 - 2 km. Pyhäjärven kylässä on vakituista asutusta. Välittömästi kaava-alueen 
rajan tuntumassa asuville alue on nykyisellään ulkoilualuetta. Alueella on ulkoilureittejä, mutta 
muutoin se ei ole aktiivisessa käytössä.

Kaavan toteutuessa tämän vyöhykkeen asukkaat joutuvat vuorovaikutukseen kaava-alueen uusien 
asukkaiden ja kävijöiden kanssa. Kaava-alueen palvelut muodostavat kohteen viereisten alueiden 
asukkaille ja toisaalta kaava-alueelta suuntautuu liikennettä lähialueelle.

Vyöhyke 3
Pyhätunturin matkailukeskus laajasti ottaen käsittää nykyisellään kaava-alueesta pohjoiseen 
Pyhäntien varressa olevat alueet Pyhäjärven kylään asti ja kaava-alueesta itään olevat alueet 
Kemijärven kaupungin rajalle asti. Matkailukeskuksen ydinalue on nykyisellään kaava-alueeseen 
nähden tunturin vastakkaisella puolella Hotelli Pyhätunturin ja liikekeskuksen alueella n. 3 km 
etäisyydellä. Kaava-alueella sijaitsee tätä vyöhykettä palvelevia polkuja ja latuja.

Kaavan toteutuessa matkailukeskuksen toiminnallinen painopiste vaiheittain siirtyy sen alueelle. 
Nykyinen keskus tulee edelleen muodostamaan omaleimaisen ja kehittyvän kokonaisuuden, joka 
suurelta osin tukeutuu lasketteluun.
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Yleisesti
Muutoksella on alueen asukkaisiin ja muihin käyttäjiin sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. 
Positiiviset vaikutukset liittyvät pääasiassa lisääntyvän taloudellisen toiminnan ja palvelutarjonnan 
mukanaan tuomaan hyvinvointiin ja sen heijastusvaikutuksiin. Negatiiviset vaikutukset liittyvät 
pääasiassa luonnonympäristön vähenemiseen ja alueen lisääntyvien kävijämäärien aiheuttamaan 
kuormitukseen.

Kaavan toteutuminen merkitsee Pyhätunturin matkailukeskuksen siirtymistä seuraavaan 
kehitysvaiheeseen, jossa toiminta muuttuu ympärivuotiseksi ja saavutetaan kriittinen 
asiakasmäärä, joka mahdollistaa toimintojen monipuolistamisen ja vakiinnuttamisen. Tällöin moni 
tänä päivänä korostunut sesonkityöhön liittyvä sosiaalinen ongelma voidaan ratkaista.

Kaavaratkaisulla pyritään muutosten hallintaan ja syntyvän rakennetun ympäristön korkeaan 
laatuun. Kaavassa on mm. erityisesti kiinnitetty huomiota laajojen yhtenäisten viheralueiden 
muodostamiseen, palveluiden monipuolisuuteen ja syntyvän rakennetun ympäristön toimivuuteen.

Kanervikkokadun asemakaava
Tällä hetkellä rakentamattoman alueen keskeinen osa muuttuu pysyvän asutuksen alueeksi, joka 
palvelee matkailukeskusta. Alue sisältää varaukset eri tyyppiselle asumiselle sekä alueet 
kunnallisille ja kaupallisille palveluille, jotka palvelevat myös ympäröivien alueiden asukkaita. 
Alueen keskeiset osat säilyvät virkistysalueina ja alueen läpi kulkevat ulkoilu- ja moottorikelkkareitit 
säilyvät. Reittejä lukuun ottamatta alue ei ole ympäröivien alueiden asukkaiden aktiivisessa 
käytössä. Kaavan toteuttaminen lisää alueen käyttöä myös ympäröivien alueiden asukkaiden 
osalta.

5.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Vyöhyke 1
Rakennusalueet on sijoitettu alueen topografia ja pintavesien valumauomat huomioiden. Alueen 
purot on inventoitu ja huomioitu kaavassa merkinnällä, joka säilyttää ne suoja-alueineen. Rajaojan 
uoman ennallistaminen vesioikeuden päätöksen mukaisesti on huomioitu kaavassa.

Korttelialueiden sijoittelu ja katujen linjaus on tehty maaston mukaisesti. Kaavalla pyritään 
edistämään maaston mukaista rakennustapaa. Merkittävimpiä maastoa muokkaavia toimenpiteitä 
ovat katujen rinnealueilla vaatimat leikkaukset ja pengerrykset. Katujen ja rakennusalueiden 
korkeusasemat on suunniteltu massatasapainon periaatteella.

Kaava-alueelle ei ole suunniteltu ilmanlaatua heikentävää toimintaa. Ajoneuvoliikenne alueella 
aiheuttaa päästöjä, joiden määrä riippuu autoilun määrästä ja moottoritekniikasta. Lainsäädäntö 
määrittelee raja-arvot yksittäisten ajoneuvojen sallituille päästöille. Kaavaratkaisulla on pyritty 
tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen, joka vähentää yksityisautoilun tarvetta. Matkailullinen strategia 
painottaa voimakkaasti ulkomaisen asiakaskunnan merkitystä, jolloin liikenne alueelle tapahtuu 
pääosin joukkoliikenteen avulla. Liikenneratkaisulla edistetään myös alueen sisäisen 
joukkoliikenteen syntymistä, jossa tekniikan kehittyessä sähköauto on alueen imagon kannalta 
todennäköisesti sopivin vaihtoehto.

Alueelle suunnitellut moottorikelkkareitit on linjattu suhteellisen laajojen viheralueiden kautta, 
eivätkä ne tule missään lähelle asutusta. Moottoreissa on lisäksi siirrytty yleisesti 4-
tahtimoottoreihin, jolloin päästöt ovat merkittävästi vähentyneet.

Pyrittäessä ympärivuotiseen matkailukeskukseen on ilmastollisten tekijöiden huomioiminen ollut 
lähtökohtana kaavaa laadittaessa. Alueen rakentuminen muuttaa pienilmastoa tiiveimmillä 
korttelialueilla kaupunkimaiseen suuntaan. Keskitetty rakentamistapa säästää ison osan alueesta 
luonnonmukaisena ja metsäisenä, jolloin näillä alueilla ei tapahdu ilmastollisesti isoja muutoksia.  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Vyöhyke 2
Eroosion muovaamat uomat johtavat tunturin valumavedet alueen keskellä olevalle suoalueelle. 
Pienten purojen verkosto kuljettaa vedet edelleen Rajaojaan ja sitä kautta Pyhäjärveen. Virtaama 
vaihtelee voimakkaasti vuodenajan mukaan. Tätä kautta kaava-alueen ratkaisuilla on välillistä 
vaikutusta myös Pyhäjärven veden laatuun.

Kaavamääräyksillä on huolehdittu purojen virtaaman ja niiden suoja-alueiden säilyttämisestä. 
Suoalueet on kaavassa pääosin esitetty rakentamattomina virkistysalueina, jolloin niiden hulevesiä 
suodattava vaikutus säilyy ennallaan.

Vyöhyke 3
Tälle vyöhykkeelle kaavasta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia.

Kanervikkokadun asemakaava
Rakennusalueilla maastoa muokataan teiden ja rakennuspaikkojen kohdalla, louhintaa alueella ei 
tarvita. Korttelialueet sijaitsevat alueen korkeimmilla maastokohdilla purolaaksojen välissä, jolloin 
ne eivät suoraan vaikuta pintavesien virtaukseen alueen läpi. Alueen läpi kulkevat purouomat 
säilyvät.

5.4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Kaavan vaikutuksia luonnonarvoihin on arvioitu erillisessä maisema- ja luontoselvityksessä. 
Selvityksen mukaan alueelta ei löydy uhanalaisia kasvilajeja eikä luonnonsuojelulain mukaisia 
suojeltavia luontotyyppejä.

Kanervikkokadun asemakaava
Korttelialueiden väliset alueet säilyvät pääasiassa luonnonmukaisina luontoalueina tai osittain 
käyttötarkoituksen mukaisesti muokattuna luontoalueena. Rakennettavilta alueilta raivataan 
kasvillisuutta sekä tehdään tarpeen mukaan maaston muokkausta. Rakentamattomilla tontin osilla 
säilytetään ja istutetaan puustoa ja muuta kasvillisuutta rakennustapaohjeiden mukaisesti.

5.4.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen
Osa-alue B:n kaavan rinnalla on laadittu liikenneverkon toteutussuunnitelma ja alustavat 
katupiirustukset. Kaavassa on huomioitu reitistöt eri liikkumismuodoille. Keskitetyllä 
rakennustavalla ja liikenneratkaisulla pyritään edistämään autottomuutta alueen sisällä. Alueen 
matkailullinen strategia painottaa kansainvälisen asiakaskunnan merkitystä. Tästä on seurannut 
voimakkaasti joukkoliikennettä painottava liikenteellinen ratkaisu. Alueen sisäiset liikenneväylät on 
suunniteltu liikenneselvityksen mitoituksen mukaisesti. Kasvava liikennemäärä alueelle johtavilla 
syöttöreiteillä (vt4, vt5, Rovaniemen lentoasema) ei liikenneselvityksen mukaan aiheuta ongelmia.

Energiahuollosta ja vesihuollosta on tehty suunnitelmat, joissa huomioidaan asemakaavan 
maksimitilanteen mukainen mitoitus. Kaavassa on huomioitu tarvittavat aluevaraukset. Merkittävää 
on, että alueella olevat vesihuollon ja sähköenergian syöttöverkostot mahdollistavat alueen 
toteutuksen käynnistymisen.

Kaavan toteutumisen myötä alueen yhdyskuntarakenteellinen merkitys kasvaa. Alkuvaiheissa alue 
muodostaa uuden alakeskuksen Pyhätunturin matkailukeskuksen kokonaisuudessa. Seuraavassa 
vaiheessa se muodostaa matkailukeskuksen keskusalueen, johon nykyiset kaupallisten- ja 
matkailupalveluiden alueet liittyvät itsenäisinä ja sitä tukevina ja täydentävinä kokonaisuuksina. 
Loppuvaiheessa alue muodostaa kunnan selvästi isoimman taajaman, johon pääosa palveluista 
keskittyy. Vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava, että kasvu tapahtuu yli kymmenen vuoden 
aikana vaiheittain.
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Kaavan toteutumisen taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä:
- Matkailuelinkeinon volyymin ja liikevaihdon lisääntyminen alueella.
- Lisääntyneen toiminnan seurausvaikutukset työllisyyteen ja kunnan verotuloihin.
- Kasvun aiheuttama maan ja kiinteistöjen arvonnousu.
- Kiinteistöveron kertymän lisääntyminen.
- Kaavan toteutuskustannukset.
- Kaavan toteutuksen työllisyysvaikutukset.

Taloudelliset vaikutukset ulottuvat kaava-aluetta huomattavasti laajemmalle. Matkailukeskuksen 
työpaikoilla ja matkailutulolla on iso merkitys koko Pelkosenniemen kuntatalouden kannalta. 
Matkailupalvelujen vaatimat alihankintaketjut ja oheispalvelut voivat elvyttää taloudellista toimintaa 
myös ympäröivillä alueilla. Matkailu luo edellytykset koko alueen kehitykselle ja peruspalveluille.

Kaavan toteutuskustannukset ilman varsinaisia rakennusinvestointeja koostuvat pääosin 
yhdyskuntatekniikan ja liikennejärjestelyjen toteutuksesta sekä kaavoituskuluista. Pääosa kaavasta 
on yksityisessä omistuksessa, joten kaavan toteutuskuluja voidaan siirtää maanomistajalle 
asemakaavamääräyksillä sekä maankäyttösopimuksen ja kehittämiskorvauksen avulla. 
Toteutuksen vaiheistamisella ja kohdentamisella todellisen tarpeen mukaisesti voidaan 
kustannusvaikutusta säännellä. Yksinomaan kaavan toteutukseen liittyvä rakennustoiminta tulee 
olemaan merkittävä työllistäjä alueella, ja rakentamiseen liittyvän alihankinnan ja osatoimitusten 
johdosta myös sen ulkopuolella.

Kanervikkokadun asemakaava
Kaava-alueen läpi kulkee Luostontie. Alueella on valmiina vesijohto, jätevesiviemäri ja sähkölinja. 
Kunnallisteknisten järjestelmien osalta alue on edullisesti otettavissa käyttöön.

Osa-alueen B kaavaehdotuksen mitoituskertoimilla laskettuna alueelle syntyy vuodepaikkoja 
yhteensä 2033 vp jakautuen seuraavasti:
A-alueet: 26 810 k-m2  / majoitusosuus 100 % / 40 k-m2/vp = 671 vp
RA-alueet: 4 370 k-m2  / majoitusosuus 100 % / 30 k-m2/vp = 146 vp
RM-1 -alueet: 41 000 k-m2  / majoitusosuus 80 % / 25 k-m2/vp = 1312 vp
RM-2 -alueet: 500 k-m2  / majoitusosuus 20 % / 25 k-m2/vp = 4 vp

5.4.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön

Vyöhyke 1
Alue on rakentamaton yhtä loma-asuntoa lukuun ottamatta. Kaavalla ei näin ollen ole lähes 
lainkaan vaikutusta olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Kaavalla luodaan sen sijaan 
uusi merkittävä rakennettu aluekokonaisuus. Alue, joka nykyisellään mielletään soiseksi ja 
metsäiseksi tunturin lievealueeksi muuttuu matkailukeskuksen ydinalueeksi. Mielikuvatasolla 
muutos on iso. Alueen mittakaava ja laajuus huomioiden muutos ei fyysisen ympäristön kannalta 
ole kuitenkaan yhtä dramaattinen. Muutamia korkeampia rakennuksia lukuun ottamatta 
rakennukset peittyvät alueen laajojen viheralueiden puuston taakse. Alueen sisältä käsin korkeat 
rakennukset muodostavat näkyvän “maamerkin”. Kauempaa katsoen rakennukset alistuvat 
taustalla näkyvälle tunturijonolle.

Laaditun maisema- ja luontoselvityksen mukaan alueella ei ole arvokkaita perinnemaisemakohteita 
tai kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tarkennetussa muinaismuistoinventoinnissa löydettiin 5 kohdetta, 
jotka ovat pyyntikuoppia ja yksi muunlainen esihistoriallinen kuoppa. Aikaisemmissa 
inventoinneissa tunnettiin yksi kohde Rajaojan varresta. Nämä kohteet on selvityksen mukaisesti 
huomioitu kaavassa.
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Alue jäsentyy kaupunkikuvallisesti siten, että tehokkaasti rakennettu keskusalue muodostaa lähes 
kaupunkimaisen ympäristön. Keskusta-aluetta ympäröivät laajat avoimet ja luonnontilaiset 
rakentamattomat alueet. Alueen sisällä korttelialueet muodostavat turvallisia ja selkeästi rajattuja 
rakennettuja ympäristöjä, joiden katutilat, aukiot ja pihat pyritään tekemään korkeatasoisesti 
viimeisteltyinä. Kaavassa on erityisesti kiinnitetty huomiota rakennettujen alueiden ja 
luonnonalueiden rajapinnan selkeään määrittelyyn.

Kaavasuunnitelun yhteydessä on keskeisistä rakennuskokonaisuuksista laadittu 
luonnossuunnitelmia. Syntyvää rakennettua ympäristöä on tutkittu 3D-mallinnusten avulla. 
Kokonaisuudesta on lisäksi laadittu maastomalli, jolla on tutkittu ja havainnollistettu rakennusten 
suhdetta maisemaan.

Vyöhyke 2
Kaava-alue rajautuu pääosin rakentamattomiin alueisiin. Lähimmät rakennetut alueet ovat ravintola 
Astelin alue Pyhäntien varressa sekä rakennetut loma-asunnot Karhunkierroksen varressa 
Pyhäjärven lounaiskulmassa ja Messuringin varrella alueen länsipuolella.

Alueen laajuudesta ja keskusalueen tiiviistä rakennustavasta johtuen alueen sisään jää kattava 
rakentamaton viheralueverkosto. Tästä johtuen alueen ilme ulkopuolelta katsoen on hyvin 
luonnonmukainen.

Vyöhyke 3
Rakennuskorkeuden maisemallisia vaikutuksia on selvitetty valokuvien ja alueesta laadittujen 
havainnekuvien avulla.

Kanervikkokadun asemakaava
Alue on rakentamatonta, joten lähinnä voidaan arvioida kaavan toteutuksen vaikutuksia 
maisemaan ja toteutuksen myötä syntyvää kaupunkikuvaa. Alue on etelä- ja keskiosaa lukuun 
ottamatta voimassa olevissa ranta-asemakaavoissa jo nykyään loma-asuntoaluetta (kuva 9). 
Kaavan länsiosassa voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakentaminen muuttuu loma-
asunnoista liike- ja palvelurakentamiseksi. Muilla alueilla eivät kaavan vaikutukset poikkea nykyisin 
voimassa olevasta kaavasta. Koska alue on rakentamatonta on kaavalla luonnollisesti vaikutuksia 
nykyiseen vallitsevaan tilanteeseen nähden.

Asuin- ja loma-asuinrakentaminen kaava-alueella on mittakaavaltaan melko pientä ja 
rakennustapa matalaa, yhdestä kolmeen kerrosta, joten se näkyy alueen ulkopuolelle vain hyvin 
rajoitetusti. Pysyvän asumisen korttelit muodostavat oman, suunnitellun kokonaisuutensa, johon 
kuuluu erityyppisten asuinrakennusten lisäksi erilaisia asukkaita palvelevia ulko- ja sisätiloja.

Kultahuipunkadun varteen sijoittuvat liike- ja palvelurakennusten korttelialueet sekä 
asuinkerrostalot muodostavat oman kokonaisuutensa. Alue erottuu selvästi golfkentän suunnasta 
katsottuna. Kultahuipunkadun varrella sijaitsevat matkailua palvelevat rakennukset liittävät alueen 
Kultahuipunkadun eteläpuoliseen keskusalueeseen, jossa rakentaminen on tehokkaampaa.
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5.4.6 Vaikutukset Pyhätunturin Natura-alueeseen (FI 130 0901)
Kansallispuisto on ollut olemassa vuodesta 1938 lähtien. Vanha Pyhätunturin kansallispuisto 
lakkautettiin vuoden 2005 alusta ja sen alue liitettiin uuteen Pyhä-Luoston kansallispuistoon. 
Kansallispuiston osa on rajattu omana Natura-alueena (FI 130 0901).

Asemakaava noudattaa pääosin hyväksyttyä yleiskaavaa, jonka yhteydessä tehtiin Naturan 
tarveharkinta. Sen mukaan erillistä LsL 65 §:n mukaista vaikutusten arviointia ei ole sisällytetty 
arviointiin. Asemakaavan yhteydessä on tehty uusi selvitys: Pyhätunturin osa-alue B asemakaava, 
Natura-tarveharkinta, FCG Planeko Oy 2.7.2008. Selvitys tarkistettiin 20.4.2009 lopullisen 
kaavaehdotuksen mitoituksen mukaiseksi.

Selvityksen mukaan kaavan toteutuessa kasvavien kansallispuiston kävijämäärien aiheuttama 
kulutus ja häirintä on arvioinnin kannalta keskeinen tekijä. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypeille 
aiheutuu kulumista puiston reiteillä ja jossain määrin myös reittien ulkopuolella. Luontodirektiivin 
liitteen II lajeihin ei pääosin kohdistu uhkaa, vaikka jotkin populaatiot saattavat hieman heiketä 
pitkällä aikavälillä. Lintudirektiivin liitteen I lajit pesivät pääosin kansallispuiston syrjävyöhykkeellä, 
jossa ei liikuta. Reittien ulkopuolinen hallitsematon liikkuminen saattaa kuitenkin häiritä erityisen 
häiriöherkkiä lajeja kuten huuhkaja ja maakotka. Haittoja voidaan lieventää valvonnalla, reittien 
sijoituksella, ohjeistuksella ja suojarakenteilla.

Natura-tarveharkinnan mukaan, kun huomioidaan haittojen lieventämistoimet kaavasuunnitelman 
vaikutuksia ei ole tarpeen arvioida Luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Arviointi on 
tehty kaavan mukaisen maksimitilanteen pohjalta. Kaavan toteutus tapahtuu vaiheittain ja täyteen 
laajuuteen rakentuminen kestää kymmeniä vuosia. Kävijämäärien lisäyksen aiheuttama häiriö 
realisoituu hitaasti, mikä jättää aikaa suunnitella ja toteuttaa lieventämistoimia.

Osa-alue B:n kaava-aluetta yleisesti koskien viranomaispalaverissa 26.1.2011 on todettu, että 
kansallispuiston rajan läheisyyteen sijoittuva rakentaminen on niin pienimuotoista, että sillä ei ole 
nähtävissä olevia suoria vaikutuksia kansallispuiston alueelle. Neuvotteluissa sovitut 
puskurivyöhykkeet on merkitty kaavaan. Lisäksi on tosiasiallista puskurivyöhykettä laajennettu 
kaavaehdotukseen nähden siirtämällä lähinnä kansallispuistoa olevien tontien rakennusaloja siitä 
kauemmaksi.

Kanervikkokadun asemakaava
Kanervikkokadun kaava-alue ei rajoitu suoraan kansallispuiston alueeseen.
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�
Kuva 10. Kansallispuisto ja koko osa-alue B:n kaava-alue.

5.5 Suhde yleiskaavaan

�
Kuva 11. Yleiskaava: korttelialueet 46,04 ha / 118 411 k-m2.
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�
Kuva 12. Asemakaavaehdotus: korttelialueet 31,95 ha / 88 680 k-m2.

Kaava-alueen länsiosan Kultahuipunkadun varteen on lisätty kaupallisten palvelujen alueiden 
keskittymä (KL) sekä henkilöliikenneterminaali (LHA). Kultahuipunkadun pohjoispuoliset 
palvelualueet (P) on jätetty pois. Loma-asunto- ja matkailupalvelujen alueet (RA, RM) ovat 
vähentyneet ja pysyvän asumisen alueet ovat muuttaneet muotoaan yleiskaavaan nähden. 
Anderssoninkadulta Luostontielle johtava katuyhteys on muutettu ajoyhteydeksi / kevyen liikenteen 
väyläksi.

5.6 Ympäristön häiriötekijät

Kanervikkokadun asemakaava-alueella ei ole häiriötekijöitä. Alueella laajemmin ei ole 
matkailukeskuksen luonne ja rakennustehokkuus huomioon ottaen merkittäviä ulkoisia 
häiriötekijöitä. Mahdollisen häiriötekijän muodostavat Pyhä-Luosto maantien läpiajoliikenne ja 
maisemallisesti Kultakeron huipulla sijaitseva masto.

Tien vaikutus on huomioitu kaavan tiesuunnitelmassa ja liikenneverkossa mm. alikulkuina ja 
liittymien muotoilulla (kiertoliittymät). Masto sijoittuu muutenkin rakennettuun maisemaan, joten sen 
vaikutus kokonaisuudessa on vähäinen.

5.7 Asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteenä olevassa kaavakartan 
pienennöksessä.

5.8 Nimistö

Kaavassa nimetään kadut, aukiot ja puistot. Nimistössä on käytetty lähtökohtana alueen 
luonnonolosuhteita, kasvillisuutta, eläimistöä ja alueelle sijoittuvia toimintoja. Matkailukeskuksen 
kansainvälisestä luonteesta johtuen nimistön luonteva ja markkinoinnissa käytettävä 
englanninkielinen versio on huomioitu valintoja tehtäessä. Tarkistus saman pelastusalueen 
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nimistöön on tehty siten, että päällekkäisyyksiä ei esiinny. Kaavakartalle merkittyjen virallisten 
nimien lisäksi rakentamisalueet sekä virkistys- ja vapaa-alueet on nimetty suunnittelun ja 
markkinoinnin kannalta jäsenneltyinä kokonaisuuksina.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kaavaselostukseen liittyy rakennustapaohjeisto, rakennussuunnitelmia havainnollistavia 
visualisointeja ja pysyvän asumisen alueesta tehty konseptisuunnitelma.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Koko osa-alueen B asemakaavalla alueelle luodaan kunnan mittakaavassa merkittävä matkailua 
palveleva aluekokonaisuus ja nostetaan Pyhätunturin matkailukeskus mittakaavaltaan samaan 
luokkaan kuin Lapin suurimmat keskukset tällä hetkellä (Levi, Saariselkä, Ruka). Ei ole realistista 
olettaa kaavan täysimääräisesti toteutuvan yhdellä kertaa. Lähtökohtana kaavaa laadittaessa 
onkin ollut luoda edellytyksiä erilaisille osa-aluekokonaisuuksille kaava-alueen sisällä, jotka voivat 
osittain toisistaan riippumatta toteutua taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten puitteissa. 
Kaava-alue voidaan usealla tavalla jakaa rajattuihin osa-alueisiin, joilla liikenneverkko, reitistöt, 
palvelut ja rakennusalueet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.

Keskeisiä edellytyksiä toteutukselle ovat konkreettisten hankkeiden syntyminen markkinoinnin 
kautta ja kunnallistekniikan valmius. Rinnan kaavoituksen kanssa on käynnistetty markkinointi, jolla 
pyritään saamaan riittävän iso aluekokonaisuus toteutuksen aloituskohteeksi välittömästi kaavan 
tultua voimaan. Toteutusta valmisteleva kunnallistekninen suunnittelu ja katulinjojen raivaus 
maastossa on käynnissä rinnan asemakaavoituksen kanssa.

Kanervikkokadun asemakaava on järjestyksessään kuudes hyväksyttävä osakaava. Aiemmin 
hyväksytyt osa-alueet on esitetty kuvassa 3.

6.3 Toteutuksen seuranta

Keskittynyt maanomistus mahdollistaa asemakaavan toteutuksen koordinoinnin ja ohjauksen. 
Toteutusta varten perustettava suunnittelun koordinaatioryhmä voi tontinluovutusvaiheessa 
vaikuttaa hallitun kokonaisuuden syntymiseen. Seikkoja, jotka on huomioitu asemakaavassa, 
mutta joiden toteutumiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota ovat mm.:

Arkkitehtuuri
Kansainvälisten toimijoiden tavoitteiden ja suunnitelmien sovittaminen kasainvälisen arktisen 
alueen matkailukeskuksen suomalaisen tulkinnan viitekehykseen.

Luonto
Luonnontilaisten alueiden ominaispiirteiden säilyminen. Puroalueiden suojelu myös 
rakennusaikana.

Kokonaisuus
Maanomistusrajat ylittävien maankäytöllisten ratkaisujen toteutuminen. Kokonaisuuden toimivuus 
maanomistajien erilaiset aikataulut ja intressit huomioiden.
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Yleiset alueet
Yleisten alueiden ja erityisesti virkistysalueilla sijaitsevien ulkoilureittien toteutus rinnan 
korttelialueiden rakentumisen kanssa.

Lahdessa 21.11.2017

____________________________
Sauli Havas, arkkitehti SAFA

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy 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Liitteet:

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.6.2014
- Asemakaavakartan pienennös 21.11.2017
- Pyhä-Luosto matkailualueen asumisen konseptisuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg 

Oy, 12.12.2012
- Luontoselvitys Pyhätunturin Pyhätunturin alueelle asemakaavaa varten, ERP Turve ja Lumi Oy / 

Pia Kangas, 19.7.2014
- Pyhän pohjoispuolen pysyvän asumisen alueen energian tuotantosuunnitelma 

energiaselvityksineen, Aake Vision Ltd Oy / Marko Makkonen, 25.9.2014
- Pysyvän asumisen alueen katusuunnitelma, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy / Jouni 

Taipale, 18.6.2015
- Kaavaneuvottelun muistio, 19.5.2016
- Pysyvän rakentamisen alueen rakennustapaohjeet, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 

21.11.2017
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