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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja 
sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskee asemakaavan laatimista Pelkosenniemen 
kunnan kiinteistöjen 1:223, 1:253, 1:258, 1:263, 8:10, 8:46, 8:58, 8:59, 8:65, 8:69, 8:73, 8:75, 
8:102, 8:103, 8:111, 127:7, 127:9, 127:10 ja 127:11 alueelle. Asemakaavan nimi on 
Kanervikkokadun asemakaava.

Suunnittelualue

Asemakaava-alue sijaitsee Pelkosenniemen kunnassa Pyhätunturin tunturijonon juurella 
Pyhäjärven lounaispuolella. Asemakaava-alueen koko on noin 108,3 ha. Asemakaava sisältyy 
Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaavaehdotukseen, joka on on ollut nähtävillä 10.5. - 10.6.2009. 
Osa-alue B:n kokonaisuus vahvistetaan alueen suuresta koosta ja toteutuksen vaiheistuksesta 
johtuen osa-aluettain konkreettisten hankkeiden edellyttämässä tahdissa. Tavoitteena on, että 
jokainen osa-alue muodostaa asemakaavan lähtökohtien, toiminnallisen sisällön ja toteutuksen 
kannalta järkevän kokonaisuuden, jotka liittyvät toisiinsa Pyhätunturin osa-alue B:n 
kaavaehdotuksen osoittamalla tavalla.

�
Kuva 1. Asemakaava-alueen sijainti.
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Nykytilanne

Asemakaava-alue sijoittuu Pyhäjärven länsipuolelle Luostontien (maantie 962) molemmin puolin. 
Alue on rakentamatonta ja Luostontietä lukuun ottamatta luonnontilassa. Alueella on polkuja ja 
latu-uria. Alue rajautuu pohjoisessa likimäärin Pyhäjärveen laskevaan Rajaojaan, lännessä 
Noitatunturintien asemakaavaan, etelässä Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaavaehdotuksen 
mukaiseen katualueeseen ja lännessä Luostontien risteyksen asemakaavaan. Suunnittelualueen 
pohjois- ja itäpuolella sijaitsee pysyvää asumista sekä loma-asumista.

�
Kuva 2. Asemakaava-alue likimäärin rajattuna punaisella maastokartalle.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Suurin osa Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaava-alueesta on Noitatunturi Oy:n omistuksesta. 
Alueen kaavoituksen pohjaksi on 2006 valmistunut alueen käyttösuunnitelma. Suunnitelman 
mukaan alueelle syntyy Pyhätunturin matkailukeskusta täydentämään monipuolinen ja tehokas 
ympärivuotisesti toimiva matkailupalvelujen ja loma-asumisen kokonaisuus. Kokonaisuutta 
täydentämään alueelle on suunniteltu myös kaupallisia ja julkisia palveluja, kulttuuripalveluja ja 
pysyvää asutusta. Toiminnallisesti alue tukeutuu viereisten Pyhä-Luosto kansallispuiston, 
Pyhätunturin laskettelukeskuksen, Pyhäjärven ja suunnittellun golfkentän tarjoamiin virkistys- ja 
ulkoilumahdollisuuksiin. Alueen sisällä ja lähiympäristössä on tarkoitus toteuttaa kattava 
virkistysalueverkosto.

Pyhätunturin osa-alue B:n asemakaavoituksen tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset 
em. kokonaisuuden toteuttamiselle. Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota:

- alueen sisäisen yhdyskuntarakenteen toimivuuteen
- alueen luonnonympäristön huomioimiseen
- ympäröiviin alueisiin liittymiseen
- hiljaisten alueiden huomioimiseen
- viherväylien riittävyyteen ja jatkuvuuteen
- eri liikkumismuotojen reittien jatkuvuuteen alueen läpi

�3



Kanervikkokadun asemakaava, OAS

Alueella on kunnan lisäksi useita yksityisiä maanomistajia oheisen kartan (kuva 3) mukaisesti.

Kuva 3. Asemakaava-alueen maanomistus.

Alueen keskeisen osan muodostaa osa-alue B:n kaavaehdotuksen mukaisesti matkailukeskusta 
tukeva pysyvän asutuksen alue. Tätä koskien toteutettiin 2013 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. Tämä asemakaava toteuttaa tämän tavoitteen. Muilta osin kaava noudattaa pääosin 
nähtävillä ollutta kaavaehdotusta.

Kaavaehdotus on valmisteltu kunnan ja alueen maanomistajien yhtestyössä siten, että 
maanomistajat ovat tehneet keskenään sopimuksen, jonka mukaisesti Noitatunturi Oy koordinoi 
alueen kaavoitusta maanomistajien puolesta keskitetysti ja vastaisi alueen kunnallisteknisestä 
yleissuunnittelusta.

Tämä asemakaava laaditaan Pelkosenniemen kunnan ohjaamana konsulttityönä. Maanomistajien 
ja kunnan kesken on tehty MRL 91b §:n mukainen maankäyttösopimus.
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Kaavoitustilanne

Maakuntakaava

�
Kuva 4. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta.

Suunnittelualueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on 
hyväksynyt 26.10.2004 (Kuva 4). 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 toimintoja.
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�
Kuva 5. Ote 28.11.2016 Rovaniemen ja 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 5).

Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan maakuntakaavan matkailupalvelujen alueelle (RM 
1419) seututien 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 turvaten.

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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Yleiskaava

Kuva 6. Ote Pyhä-Luoston yleiskaavan osa-alueesta 3 / Pyhätunturin matkailukeskuksen alue.

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.
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Asemakaava

Kuva 7. Pyhätunturin asemakaava osa-alue B, asemakaavaehdotus.

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 
8). Nyt asemakaavoitettava alue liittyy saumattomasti ympäröiviin asemakaavoihin. Aiemmin 
hyväksytyt asemakaavat ovat:
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 8. Pyhätunturin asemakaava osa-alueen B vahvistuneet asemakaavat. Suunnittelualue 

rajattu punaisella.
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�
Kuva 9. Ote Pyhäjärven I ja II osa-alueen rantakaavasta. Asemakaavoitettava alue on rajattu 

punaisella.

Osassa suunnittelualuetta on voimassa 22.4.1976 vahvistettu Pyhäjärven I ja II osa-alueen 
rantakaava. Rantakaavassa suunnittelualueelle sijoittuu loma-asumista ja muita loma- ja 
matkailualueita sekä katu- ja viheralueita.

Suunnittelutilanne ja selvitykset

Asemakaavoitettavaa aluetta koskee seuraavat tehdyt suunnitelmat ja selvitykset:

- 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 suunntelmia 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 
luonnossuunnitelmien 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
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- 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
- Rakennustapaohjeet, 3.9.2008
- Lapin maakuntamuseon tarkastuskertomus kiinteistä muinaisjäännöksistä, 8.9.2008
- Pyhä-Luosto matkailualueen asumisen konseptisuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg 

Oy, 12.12.2012
- 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
- Katusuunnitelma Kanervikkokatu, Varvikkokatu ja Katajakuja, Pohjois-Suomen 

Suunnittelupalvelu Oy / Jouni Taipale 5.12.2017
- Pysyvän rakentamisen alueen rakennustapaohjeet, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 

21.11.2017

Vaikutusten arviointi

Kaavan laatija ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhteydessä kaavan toteuttamisen 
vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on jo kaavatyön suunnitteluvaiheessa saada 
tietoa suunnitteluratkaisun vaikutuksista mahdollisimman monipuolisesti. Vaikutuksia arvottamalla 
pyritään valitsemaan lopputuloksen ja tavoitteiden kannalta parhaat vaihtoehdot eri 
ratkaisumalleista.

Asemakaavan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan MRL 9 § ja MRA 1 § mukaisesti. Näitä 
ovat mm. vaikutukset:

- maisemaan, kasvillisuuteen, maaperään ja pohjaveteen
- ilmaan, ilmastoon ja pintavesiin
- yhdyskuntarakenteeseen
- ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja sosiaaliset vaikutukset
- liikenneverkkoon
- kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
- muinaisjäännöksiin

Vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten (kartat, inventoinnit, ilmakuvat, 
suunnitelmat jne.) avulla. Lisäksi apuna käytetään osallisilta saatavaa lähtötietoa, palautetta ja 
lausuntoja. Aineistoa analysoidaan ja suunnitelmia havainnollistetaan rinnan kaavan laatimisen 
kanssa. Selvityksiä täydennetään tarvittaessa.

Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavan mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin 
tavoitteisiin. Arviointimenetelminä käytetään mm. teemakartta-analyysiä, määrällisiä ja laadullisia 
numeerisia ja sanallisia arviointeja sekä piirros- ja valokuvausvisualisointeja kullekin 
vaikutustyypille tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Tarkasteltava vaikutusalue määritellään 
kullekin vaikutustyypille erikseen. Osa vaikutuksista ulottuu myös varsinaisen kaava-alueen 
ulkopuolelle.
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Kaavan valmisteluun osallistuminen

Kunnalliset kuulutukset ovat nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

Aloitusvaihe

MRL 63 § ja MRA 32a §. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä teknisessä 
toimistossa ja kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu muiden 
kunnallisten kuulutusten tapaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty 
kaavaprosessin aikana.

- Vireilletulo 16.1.2006 tekn. lt. § 9
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty, Tekla 10.4.2006 § 27

Valmisteluvaihe

MRA 30 §. Koko Pyhätunturin osa-alueen B asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.11. - 
14.12.2007. Luonnoksesta on ollut mahdollista esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana.

Ehdotusvaihe

MRL 65 § ja MRA 27 § ja 28 §. Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmisteltu 
kaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.5. - 10.6.2009. Sen pohjalta on aiemmin hyväksytty viisi osa-
alueiden asemakaavaa (kuva 8).

Kunnanhallitus asetti Kanervikkokadun asa-alueen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 
1.7. - 3.8.2015. Nähtävilletulosta kuulutettiin muiden kunnallisten kuulutusten tapaan sekä kirjeellä 
alueen maanomistajille. Kaavaehdotuksesta on ollut mahdollista esittää muistutus kaavan 
nähtävilläoloaikana. Kunta sekä kaavoittajat ovat laatineet perustellut vastineet saatuihin 
muistutuksiin. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot osallisilta viranomaisilta ja kaavan 
kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Saatuihin lausuntoihin on kunnan ja kaavoittajan toimesta laadittu 
vastineet.

Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia. Kaavaehdotus on toimitettu alueen maanomistajille katsottavaksi ja kommentoitavaksi. 
MRA 32§ mukainen kuuleminen on suoritettu kaavaehdotuksen jälkeen tehtyjen yksityistä etua 
koskevien muutosten osalta kuulemalla osallisia erikseen.

Tila 1:238 (Pyhäjärvi) on jäänyt kaavasta pois omasta pyynnöstä 6/2015. Muutosten johdosta 
Kanervikkokadun osa-alueen asemakaavaehdotus asetetaan uudestaan nähtäville 15.12.2017 - 
15.1.2018.

Hyväksyminen

MRL 32 § ja MRL 188 §. Jos kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti nähtävilläolon jälkeen, se 
laitetaan uudestaan nähtäville. Jos muutos koskee vain yksityistä etua, ja osallisia, joita se koskee, 
kuullaan erikseen, ei uutta nähtävilläoloa tarvita. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ketkä ovat osallisia

I Maanomistajat ja asukkaat

- alueen maanomistajat
- lähiympäristön maanomistajat, asukkaat ja yritykset
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- kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset

II Viranomaiset

- Lapin ELY-keskus
- Lapin liitto
- Museovirasto, rakennettu kulttuuriympäristö ja maiseman suojelu
- Lapin maakuntamuseo, arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu
- Pelkosenniemen kunta
- Lapin aluepelastuslaitos
- Metsähallitus
- Ympäristönsuojeluviranomainen

IV Muut yhteisöt

- Pyhä-Luosto Matkailu ry
- Koillis-Lapin Sähkö Oy
- Pyhä-Luoston Vesi Oy
- Pyhä-Kallion paliskunta

Yhteystiedot

Kaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:

Asemakaavan laatija:
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, Sauli Havas, arkkitehti, SAFA
Sähköposti: sauli.havas@havasrosberg.fi
Osoite: Möysänkatu 3, 15150 Lahti
Vaihde: (03) 523 0600
Puhelin: 040 7088 607

Pelkosenniemen kunta:
Rakennusmestari Panu Leinonen
Sähköposti: panu.leinonen@pelkosenniemi.fi
Osoite: Tekninen toimisto, Kemijärventie 6 B, 98500 Pelkosenniemi
Puhelin: 040 487 2445
Fax: (016) 851 457

Palaute

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa Pelkosenniemen kunnanvirastosta tai 
kunnan internet-sivuilla www.pelkosenniemi.fi. Palautteen voi antaa kaavan laatijalle tai kunnan 
kaavoitusosastolle.

Osallistuminen ja yhteistyön tavat ja laajuus ovat kunnan, osallisten ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympärisökeskuksen sovittavissa. Mikäli ilmenee tarvetta OAS:n tarkistamiseen kaavaprosessin 
kuluessa, voidaan sitä muuttaa tai täydentää. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan alkuperäisen 
suunnitelman tiedotustapaa soveltaen.

Mikäli tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei tyydytä osallista, voi hän MRL 64 §:n nojalla 
esittää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että OAS:n sisällöstä järjestetään 
neuvottelu. Esitys on tehtävä ennen kuin kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville. Mikäli 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää OAS:a ilmeisesti puutteellisena, järjestetään 
neuvottelu täydennystarpeen selvittämiseksi.
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