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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot 

Pelkosenniemi, Pyhätunturi, Soutajan alue, tila 5:20, Rakka 
Asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos. Kaava sisältää korttelit 415, 531, 533, 534, 541-543, osittain 
korttelit 552, 553, 556 ja 556 sekä uusia kortteleita 424 - 432. 
Kaavanlaatijana toimii arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, puh. 08-3116811, Klyyvari 5a, 90510 Oulu. 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja selostuksen kansikuvassa. Kaava-alue sijaitsee n. 3 km Pyhätunturin 
laskettelukeskuksesta koilliseen Ranta-soutaja nimisen tunturin itärinteellä. Koko tilan suuruus on n. 33 ha. 
 

 
Kuva 1: sijaintikartta 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on Rakka 
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Pyhätunturin matkailukeskusta tukevan loma-asuntoalueen rakentaminen 
ja nykyisen ranta-asemakaavan kehittäminen siten, että kaava tukee matkailun tarpeita osoittamalla alueelle 
tontteja, joiden rakennusoikeus- ja määräykset suosivat korkeatasoista loma-aluerakentamista. 
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-ote alueen ranta-asemakaavasta 
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-luonto- ja maisemaselvityskartta 
-osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
-KTJ:n karttatuloste 
-asemakaavaluonnokset VE0+, VE1 ja VE2 

1.6 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

-Luonto- ja maisemaselvitys, FCG 2010 
-Eläköön Lappi - Lapin maakuntasuunnitelma 2022, 2005, Lapin liitto 
-Lapin maakuntasuunnitelma 2030, 25.11.2009, Lapin liitto 
-Lapin matkailustrategia 2011-2014, 2011, Lapin liitto 
-Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 2000 ja tarkastetut alueidenkäyttötavoitteet 2009 
-Pyhä-Luosto yleiskaava kaavaselostus04.04.2005 ja 18.07.2005 
-Maisema- ja luontoselvitys, LT-Konsultit Oy 2000 
-Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, 66/1992. Ympäristöministeriö. 
Ympäristönsuojeluosasto. 
-Lapin läänin arvokkaat maisema-alueet, sisältödokumentti 31.7.2009. Lapin ympäristökeskus. www.ymparisto.fi 
23.10.2009 
-Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet valtioneuvoston periaatepäätöksessä 1995. www.ympäristö.fi 
23.10.2009. http://www.environment.fi/default.asp?node=1739&lan=fi#a13 
-Oiva - ympäristö- ja paikkatietopalvelu 
 

2. Tiivistelmä 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavahanke käynnistyi syksyllä 2009, alueen maanomistajan toimesta. 
Kaavamuutoshankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu 
pidettiin 19.11. 2009 
Asemakaavahanke tuli vireille 8.1.2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 8. 1. - 22. 1. 
2010. 
Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 10.11. - 9.12.2011  
 

2.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on ollut saattaa kaavamuutosalue vastaamaan 
maankäytöltään matkailun nykytarpeita. Laajennusosa tarjoaa matkailun tarpeisiin edustavia tontteja, joille voi 
rakentaa korkealuokkaisia loma-asuntoja. 
 
Kaavamuutoksella muutetaan nykyisiä kortteleita 415, 531, 533, 534, 541 - 543, 552, 553, 556 ja 557. 
Kortteleiden rakennusoikeuksia kasvatetaan vastaamaan nykyaikaisen lomarakentamisen tarpeita. Samalla 
nykyisen rantakaavan alueelle lisätään kortteleita ja tontteja. Uudet korttelit 424 - 432. 
 
Kaava-alueen laajennuksella nykyinen kaava laajennetaan koskemaan myös osaa Ranta-Soutajan 
koillisrinteestä. Suunnittelualue sijoittuu maiseman ja luonnonolosuhteiden kannalta herkälle alueelle, jolloin 
erityistä huolta on kohdistettu rakentamisen sijoittamiseen alueelle. Laajennusosan tontit sijoitetaankin siten, 
etteivät ne maisemallisesti erotu Ranta-Soutajan ja Soutajan välisen satulan takaa Pyhäjärven vastarannalta 
katsottaessa. Näin perinteinen maisema Pyhäjärven kylältä katsottaessa ei muutu ja Ranta-soutajan 
länsirinteiden herkkä rakka-alue jää koskemattomaksi. 
 
Pääsy uudelle alueelle toteutetaan jatkamalla olevaa kaavatieverkkoa maaston muotoja mukaillen. 
Tiivistettävällä rantakaava-alueella rakennetaan uusia tietä uusien kortteleiden yhteyteen. 
 
Suunnittelualueella on voimassa olevassa rantakaavassa osoitettu lomarakentamiselle tontteja yhteensä 28 
kappaletta, joiden rakentamistehokkuus on 0,08, jolloin tonttikohtainen rakennusoikeus on keskimäärin 168 k-
m². Uudessa suunnitelmassa olevalle alueelle osoitetaan enimmillään yhteensä 36 tonttia joiden rakennusoikeus 
on 250 k-m². 
Laajennusalueelle on uudessa suunnitelmassa osoitettu 19 tonttia, joiden rakennusoikeus on 250 k-m².  
Kaikkiaan uudessa kaavaehdotuksessa on 55 tonttia ja 13750 k-m² rakennusoikeutta.         
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2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan totuttaminen alkaa heti kaavan hyväksymisen jälkeen.  

3. Lähtökohdat  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee n. 3 km päässä Pyhätunturin laskettelukeskuksesta koilliseen Soutajan alueella Ranta-
Soutajan pohjois- ja länsi rinteillä, läheisen Soutajatunturin eteläpuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa 
Soutajan etelärinteeseen, etelässä Rantasoutajan tunturimaastoon, idässä metsäiseen rinteeseen ja lännessä 
rakka-alueeseen, jonka jälkeen rinne laskeutuu järven rantaan.  
Rantasoutajan laki kohoaa 33 m korkeuteen ja Soutajan laki 375 m korkeuteen. Tuntureiden välisen harjanteen 
korkeus on matalimmillaan noin 303 m korkeudessa.  

3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva 
Pyhätunturi kuuluu suurempaan Pyhä-Luosto tunturialueeseen, joka hallitsee näkymiä laajalla alueella. 
Tunturien korkeimmat huiput nousevat yli 500 m korkeuteen merenpinnan yläpuolelle. Soutajan matalammat 
metsäiset rinteet muodostavat pehmeän vastapainon Pyhätunturin jylhemmille muodoille. Soutajan ( 375 m ) ja 
Ranta-Soutajan ( 335 m ) laet ovat maisemallisesti tärkeitä erityisesti Pyhäjärven rannalta ja Pyhätunturilta 
avautuville näkymille. 
Suunnittelualueen länsipuolella on jyrkkä rinne Pyhäjärvelle. Alueen toinen jyrkkä lasku on Lammaskuruun, 
muuten alueen maanpinta laskee loivasti itään päin. 
Ranta-Soutaja on pääosin metsäpeitteinen vaara, jonka maisematila on suljettu. Maisemarakenteellisesti 
tärkeimmät alueet sijaitsevat pohjoisrinteellä ja Lammaskurun reunoilla ja pohjalla. Lammaskurun itäpuolella 
alue on tasalaatuista talousmetsää. 
 

 
Kuva 2: Näkymä Pyhätunturilta Pyhäjärvelle, Soutaja ja Ranta-Soutaja oikealla. 
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Kallio- ja maaperä 
Pyhätunturin alue kuuluu Keski-Lapin liuskevyöhykkeeseen. Se on muodostunut suurimmaksi osaksi 
kvartsiiteista. Alueen yleisin maalaji on moreeni, joka on paksuimmillaan laaksoissa, tunturien lailla ja jyrkänteillä 
sitä ei usein ole lainkaan. Pyhätunturin maaperän muodostavat pääasiassa moreeni, kallio, rakka ja louhikko. 
Suunnittelualueen länsiosassa on laajoja rakkakiviesiintymiä.  
 

 
Kuva 3: Rakkakivikkoa alueen länsiosassa. 
 
Luontotyypit ja luonnon monimuotoisuus 
Ranta-Soutajan peittää yhtenäinen mäntyvaltainen havumetsä. Sekapuuna alueella on koivua ja kuusta. Metsät 
ovat talouskäytössä eikä alueella ole vanhaa puustoa. 
Alueen metsätyyppi on Peräpohjolan variksenmarja-mustikkatyypin mäntyvaltainen kuivahko kangas. Ranta-
Soutajan laella on myös pienialainen tuore kangas. Alueen kurut ovat kapeita ja jyrkkäreunaisia. Kurujen 
kasvillisuus poikkeaa osittain muusta alueesta. Lammaskurun pohjalla on kosteampi heinävaltainen alue. 
Suunnittelualueen rakka-alueet ovat melko pienialaisia, mutta alueen monimuotoisuuden kannalta säilyttämisen 
arvoisia. 
Lammaskuru on alueellisesti merkittävä luontokohde, joka on säilyttämisen arvoinen. 
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Ranta-Soutajan laen tuntumassa on lisäksi kuusi, jonka kasvutapa eroaa normaalista voimakkaasti, minkä 
johdosta sen säilyttäminen on suositeltavaa. 
 
Vesistöt ja pienilmasto 
Alue kuuluu Kemijoen vesistöalueeseen. Soutaja sijaitsee Pyhäjärven rannalla, lisäksi lähialueella sijaitsee 
Soutajanlampi. Suunnittelualueella on pieni lampi Lammaskurussa. 
Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita.  
Suunnittelualueella on mannerilmasto, talvet ovat pitkät ja ankarat, kesät lyhyet, mutta suhteellisen lämpimät. 
Vuotuinen keskilämpötila on nollan vaiheilla. Pysyvä lumipeite tulee loka-marraskuun vaihteessa ja sulaa 
toukokuun puolenvälin jälkeen. Pyhätunturin alueella vallitseva tuulensuunta on etelästä ja lounaasta1. 
  

3.1.3 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys 
Pelkosenniemen kunnan asukasluku oli 31.12.2009 1025, asukastiheys oli 1.1.2010 0,6 asukasta / km². Väestön 
kehitys on jo pitkään ollut selvästi laskevaa. Väestönkatoa on korvannut matkailu ja varsinkin Pyhä-Luosto 
alueet matkailijat. Matkailun avulla keskeiset alueet ovat pysyneet elinvoimaisina. 
Kaava-alueella ei tällä hetkellä ole asukkaita. 
 
Elinkeinorakenne 
Vuoden 2007 tilaston mukaisesti kunnan elinkeinorakenteesta maa- ja metsätalouden osuus on 10%,  
jalostuksen 17% ja palveluiden 71,2%. 
 
Yhdyskuntarakenne, taajamakuva ja rakennuskanta 
Kunnan yhdyskuntarakenteessa Pyhätunturin alue korostuu toisena aluekeskuksena kuntakeskuksen ohella. 
Kuitenkin kuntakeskus on säilyttänyt merkityksensä kunnan asukkaiden palveluiden tarjoajana ja liikenteellisenä 
solmukohtana.  
Asuminen keskittyy kunnan keskuksiin, joissa vallitseva asumismuoto on pien- ja rivitaloasuminen. Kunnassa on 
enemmän loma-asuntoja, kuin asuinrakennuksia. 
Suunnittelualueella ei tällä hetkellä ole rakennuskantaa. Alue liittyy Soutajakankaan alueeseen, joka on osittain 
rakennettu loma-asuntoalue.  
 
Muinaismuistot 
Alueella ei ole Museoviraston vuonna 2000 tekemän muinaisjäännösinventoinnin mukaan muinaismuistoja 
 
Liikenne ja kunnallistekniikka 
Soutajakankaan liikenneverkko on keskeneräinen ja suunnittelualueella ei vielä ole infrastruktuuria. Pyhän 
alueella luonteenomainen piirre on lomarakennusten rakentuminen aluksi yksityisteiden varaan ja vasta 
myöhemmin kaava-alueen kehittyessä kaavateiden varaan.  
Kunnallistekniikan ulottaminen laajoille lomarakentamisalueille on edellytys alueiden rakentumiselle. Uuden 
alueen rakentumisen käynnistymisen ehtona on käytännössä kunnallisteknisen huollon rakentaminen tai 
rakentajan omatoimisesti rakennuttama tekninen huolto, joka myöhemmin liitetään kunnallisiin verkkoihin. 
 
Virkistysreitit ja –alueet 
Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä on useita virkistysreittejä ja alueita. Kaava-alueelta 
pääsee saumattomasti retkeilypolulle tai hiihtoladulle. Myös moottorikelkkareitti kulkee alueen tuntumassa. 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Pyhä-Luosto yleiskaava, MAISEMA &YMPÄRISTÖ, Peitteisyysanalyysi 1:150 000, 1.5.2001/LT/TPa (Suomen 
Kartasto, vihko 131, Ilmasto, 1987) 
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3.1.4 Maanomistus 

Koko suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa yhdellä maanomistajalla.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavaan, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 26.10.2004. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty matkailupalveluiden alueeksi (RM 1419) ja itäosasta maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU 6001). Lisäksi alue kuuluu 
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv 8401).  
Alueella on voimassa oleva yleiskaava, Pyhä-Luosto yleiskaava osa-alue 3 / Pyhätunturin matkailukeskuksen 
alue, on hyväksytty 26.3.2007 ja läheisen Pyhäjärven kylän alueen kaavaluonnos (Pyhä-Luosto yleiskaava osa-
alue 6) on palautettu valmisteluvaiheeseen 5.5.2011. 
Yleiskaavassa alue on merkitty osittain loma-asuntoalueeksi ja osittain maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, 
jolla on erityisiä maisema-arvoja.  
Soutajan alueella on voimassa 3.4.1992 hyväksytty rantakaava, joka käsittää nyt suunnitteilla olevan alueen 
itäosan. Alue on osoitettu lomarakentamiselle. 
 
Pohjakarttana on käytetty 4.5.1988 hyväksyttyä kaavoituksen pohjakarttaa. 
 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan suunnittelun tarve on syntynyt haluttaessa mahdollistaa rakentamisen käynnistymisen aiemmin 
kaavoitetulla alueella ja tämän alueen laajentaminen mahdollistamaan tehokas maankäyttö. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavoitushankkeeseen ryhdyttiin vuonna 2009 maanomistajan aloitteesta. Alueen suunnittelun yhteydessä 
tullaan tekemään maankäyttösopimuksia. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat seuraavat tahot, joille myös suunnittelutyöstä tiedotetaan: 
1. Maanomistajat ja rajanaapurit 
2. Keskeiset viranomaiset 
Lapin Ympäristökeskus 
Lapin Liitto 
Tiehallinto, Lapin tiepiiri 
Pelkosenniemen kunta 
Lapin aluepelastuslaitos 
Lapin maakuntamuseo 
3. Toiminnalliset osalliset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry 
Koillis-Lapin Sähkö Oy 
Pyhän Vesi Oy 

4.3.2 Vireilletulo 

Kaava on tullut vireille 8.1.2010 ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin samalla nähtäville 
Pelkosenniemen kunnan tekniselle osastolle. Suunnitelma oli nähtävillä 8.1.2010 -22.1.2010. 
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 20.1.2010 Rovaniemellä Lapin ely-keskuksessa. Läsnä oli 
viranomaisia Lapin ely:n alueidenkäyttö- ja luonnonsuojeluyksiköistä sekä Lapin liitosta. 
Viranomaisten mielestä rakentamisalueen laajentaminen pari vuotta sitten vahvistetun yleiskaavan mukaisille 
MY-alueille ei ole suotavaa, ellei rakentamista pystytä hyvin perustelemaan ja rakentamisen tueksi esittää 
tarkempia selvityksiä alueen luonnosta ja rakentamisedellytyksistä.  
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 
Kunnan lähtökohdaksi asettamat tavoitteet olivat alueen kehittyminen rakentamisen laatutasoa nostamalla ja 
näin jo aiemmin kaavoitettujen mutta hitaasti toteutuneiden läheisten alueiden rakentamisen virkistyminen. 
Rakan alueen toivottiin esimerkillään vetävän mukaansa ympäristön pysähtynyt kehitys.  
Rakentumisen tehostuminen ja tiivistyminen johtaisi ennen pitkää mahdollisuuteen kehittää alueen 
kunnallistekniikkaa. 
Nämä tavoitteet ovat Pyhä-Luosto yleiskaavan ja Pyhä-Luosto strategia 2008 mukaiset nykyisten loma-
asuntoalueiden täydennysrakentamisen, tieyhteyksien ja kevyen liikenteen verkostojen selkeyttämisen ja 
yhteensovittamisen suhteen. 
Lapin matkailustrategian 2011-2014 mukaisia suunnittelualuetta koskevia tavoitteita on keskeisen ja itäisen 
Lapin matkailuvyöhykkeen rakentuminen Pyhä-Luoston, Sallan ja Suomun matkailukeskusten ympärille sekä 
matkailu- ja ympäristörakentamisen laadukkuus ja ekologisuus.  
Maakuntakaavan aluetta koskevat tavoitteet liittyvät seudullisesti merkittävän matkailupalveluiden alueen 
kehittämiseen. Läheinen Pyhäjärven kylä on maakuntakaavassa osoitettu keskuskyläksi (kohdemerkintä at 428), 
jonka kehittymistä tuetaan ja alue pyritään säilyttämään pysyvälle asutukselle. Pyhäjärven kylä on 
matkailukeskukseen tukeutuva kasvava kylä.  
Maakuntasuunnitelman 2030 kaavatyötä koskevia tavoitteita ovat ympäristön viihtyvyyden parantaminen 
panostamalla rakentamisen laadun ja luonnonympäristön tilaa parantamalla, ympäristö- ja 
energiatehokkuusnäkökulmat sekä tonttipolitiikan turvaaminen matkailukeskuksissa. 
Alueella voimassa olevan rantakaavan mukaan alueen itäosa on loma-asuntorakentamiselle varattua aluetta. 
Alueen länsiosassa ei ole ranta- tai asemakaavaa.  
Yleiskaavassa kaava-alue on loma-asuntojen aluetta lukuun ottamatta Ranta-Soutajan lakea ja ylimpiä rinteitä, 
jotka yleiskaavassa on osoitettu merkinnällä MY eli maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, jolla on erityisiä 
maisema-arvoja. Yleiskaavan MY- alueen rajaus noudattelee rantakaavan rajalinjaa. Ja on ilmeistä, että alueen 
rakentamista ei ole ollut tarpeellista edes tutkia yleiskaavaa laadittaessa. Onkin oleellista, että alueen 
suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen rakennettavuutta, kasvillisuus ja maaperä tarkemmin sekä 
maisemalliset vaikutukset. 
Yleiskaava huomioi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Yleiskaavan voimaantulon jälkeen tavoitteita on 
tarkennettu 1.3.2009. Tarkistetuissa alueidenkäyttötavoitteissa asetetaan yleiskaavassa huomioitujen 
tavoitteiden lisäksi, seuraavia suunnittelualuetta koskevia tarkennettuja tavoitteita:  

− Alueidenkäytöllä edistetään, yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, 
sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. (kohta 4.3 yleistavoitteet) 

− Alueiden käytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. (kohta 4.3 
yleistavoitteet) 

− Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan 
toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 
(kohta 4.3 erityistavoitteet) 

− Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä 
kokonaisuuksia. (kohta 4.3 erityistavoitteet) 

− Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja 
taajamatulviin. (kohta 4.3 erityistavoitteet) 

− Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. 
(kohta 4.4 yleistavoitteet) 

− Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun 
kehittämiselle riittävät alueet. (kohta 4.4 erityistavoitteet) 

− Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään 
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen 
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käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenneturvallisuuden parantamiseen. (kohta 
4.5 yleistavoitteet) 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Prosessin aikana nousi tavoitteeksi myös keskittää tonttien rakentamisjärjestystä niin, että kulloinkin tarpeelliset 
uudet tieyhteydet voitaisiin rakentaa tarpeen perusteella lähelle lopullista kaavatietasoa. 
Tieyhteyksien korostettiin myös kunnallisteknisten verkostojen rakentamisen reitteinä. Tämä aiheuttaa tavoitteita 
myös tiesuunnittelulle.  
Koko Soutajan alueen liikenneyhteyksien rakentumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi katsottiin 
tarpeelliseksi muuttaa suunnittelualueen tieyhteys siten, että koko alueen itäosa on saavutettavissa yhden 
Soutajalammentieltä lähtevän yhteyden kautta. Tällöin Soutajantie ja Soutajanlammentie yhdistyvät ja Pyhän 
keskuksesta syntyy uusi tieyhteys Pelkosenniemelle johtavalle tielle 9621 Pyhäjärven ja Soutajan itäpuolelta. 
Pyrkimys kaavalaajennuksen rakentamisen laatutason nostoon johtaa myös koko kaava-alueen laadullisten 
tavoitteiden nostoon. Korkealaatuinen rakennettu ympäristö maisemallisesti arvokkaassa luonnonympäristössä 
on mahdollista vain kokonaisvaltaisen laatutason noston myötä. 
Maanomistajan tavoitteena on laadukkaan loma-asuntoalueen rakentuminen hyvälle paikalle lähellä 
Pyhätunturin laskettelukeskusta. Alueen rakenteen tiivistämisellä ja rakennettavan alueen laajentamisella 
pyritään kohtuullistamaan kunnallistekniikan ja tieverkoston rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Ensimmäiset luonnokset tilan tonttijaosta käsittivät koko alueen. Koska alueen länsiosa on maisemallisesti 
tärkeä ja luonnon oloiltaan herkkää rakkakivirinnettä, on lopullisissa vaihtoehdoissa rakennettu alue rajattu 
alkamaan vasta Ranta-Soutajan laen itäpuolelta.  
 
Valmisteluvaiheen asemakaavaluonnokset on esitetty liitteinä. 

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

Luonnosvaiheessa asemakaavasta oli esillä kolme vaihtoehtoa. 
 
Vaihtoehto 0+ on vuoden 1992 rantakaavan mukainen lukuun ottamatta tonttien rakennusoikeutta ja 
rakennusten kerroskorkeutta. Rantakaavan rakennusoikeus oli aikaisemmin osoitettu tehokkuuslukuna e=0,08, 
jolloin koko alueen rakennusoikeudeksi tulee 4696 kem² ja tonttikohtainen keskimääräinen rakennusoikeus on 
noin 168 kem². Vaihtoehdossa 0+ rakennusoikeus on nostettu 250 kem² / tontti, jolloin koko alueen 
rakennusoikeus nousee 7000 kem²:in. Tonttien kerrosluvut olivat rantakaavassa ½ I ja I. Asemakaavassa 
kerroslukuina on käytetty ½ r II, I u 2/3 ja ½ r II / I u 2/3. Merkintä ½ r II sallii rakentamisen kahteen kerrokseen, 
joista ensimmäisen rinteeseen sijoittuvan kerroksen pinta-ala saa olla puolet rakennuksen toisen kerroksen 
alasta. Merkintä I u 2/3 sallii rakentamisen ullakolle, siten että kerrosalaan laskettavaa tilaa saa ullakon tasolle 
sijoittaa 2/3 ensimmäisen kerroksen alasta. Merkintä ½ r II / I u 2/3 sallii rakentamisen jommankumman em. 
merkinnän mukaisesti, riippuen tontin maaston muodoista. 
Vaihtoehdossa 0+ myös tiejärjestelyt ovat vanhan rantakaavan mukaiset.  
 
Vaihtoehdossa 1 ei rakentamista ole osoitettu yleiskaavan MY-alueelle. Alueen itä-osassa rakennusoikeutta ja 
tontteja on lisätty ja tonttien kokoja sekä muotoa on tarkennettu olemassa olevaa rantakaavaa mukaillen. 
Alueelle on osoitettu 36 loma-asuntotonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 9000 kem². Vanhapolku ja 
Harjanteentie on yhdistetty uudella tieyhteydellä, jolloin koko alue on saavutettavissa Soutajalammentien kautta. 
 
Vaihtoehdossa 2 alueen itä-osa on samanlainen kuin vaihtoehdossa 1. Kaavan laajennusalueelle 
suunnittelualueen keskivaiheille on sijoitettu 19 uutta loma-asuntotonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 
4750 kem². Alueen länsiosa on maisemallisista syistä jätetty luonnontilaan. Rantakaavan mukainen Soutajantien 
tielinja on osoitettu jatkumaan uudelle alueelle. Tielinja kiertää maaston muotoja mukaillen.  
 
Koska alueella ei tällä hetkellä ole rakennuksia, kaikki vaihtoehdot vaikuttavat alueen rakennetun ympäristön 
kehittymiseen ja infrastruktuurin syntymiseen. Luonnollisesti vaihtoehdoissa 1 ja 2 vaikutukset rakentamiseen, 
teknisen huollon kehittymiseen ja talouteen on voimakkaampaa. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 tielinjaus on 
suunnittelualueen osalta selkeämpi ja mahdollistaa alueen itä osan rakentumisen yhdestä suunnasta tulevan 
tien varaan.  
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Vaihtoehtojen vaikutuksen suurmaisemaan ovat kaikilla samanlaiset, rakennukset erottuvat suurmaisemasta 
vain hyvin vähän. Lähimaisemassa alueen merkittävin yksittäinen kohde on Lammaskuru. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 
kuru on huomioitu paremmin sijoittamalla rakennuspaikat kauemmaksi, jolloin kuru säilyy paremmin 
luonnontilassa.  
Taloudellisten vaikutusten osalta voidaan karkeasti arvioida, että mitä enemmän rakennetaan sitä suurempi 
merkitys sillä on alueen talouteen niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. 
 
Kaavan länsiosan laajennusalue on itäosaa voimakkaammin ympäristöön vaikuttava alue. Esitettäessä 
yleiskaavassa MY-alueeksi osoitetulle alueelle loma-asuntojen korttelialueita joudutaan puuttumaan yleiskaavan 
periaatteellisiin linjauksiin rakennetun ja rakentamattoman maa-alueen rajauksesta. Osoittamalla lakialueen MY-
alueeksi on yleiskaavassa haluttu säilyttää Soutajan laet maisemallisesti rakentamattomina. Toisaalta MY-
alueen rajaus yleiskaavassa osoittaa karkeasti korkeuskäyrän, jota ei haluta rakentamisella ylittää. Tällä rajalla ei 
kuitenkaan ole pyritty yksinomaan rajoittamaan ylösrakentamista, koska viereisellä Kultakerolla eli Pyhätunturilla 
on jo osoitettu rakentamisalueita Soutajan aluetta korkeammalle. Korkeuskäyriin perustuvalla rajauksella onkin 
pyritty jättämään ylimmät alueet Soutajan silhuetissa lounaasta ja Pyhäjärveltä katsottaessa ehjiksi ja vapaiksi 
rakentamiselta. 
Koska voidaan katsoa näkymät lounaaseen ja Pyhäjärvelle tärkeimmiksi syiksi MY-alueen rajauksessa, voidaan 
asemakaavassa osoittaa rakentamista korkeuskäyrien suhteen rajausta korkeammalle. Tämä edellyttää 
korttelialueiden sijoittelua siten, että mainituista katselusuunnista katsottaessa korttelialueet jäävät tunturien 
lakien väliin suojaan. 
 

4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Yleiskaavasta saatujen periaatteiden mukaisten maisemallisten näkökohtien takia varhaiset luonnokset, joissa 
rakentamista osoitettiin tunturin länsirinteelle tai Soutajan ja Ranta-Soutajan väliselle harjanteelle asti hylättiin 
liian voimakkaasti maisemaan vaikuttavana. Myös luonnoksissa esitetty rakentaminen luonnon-oloiltaan herkälle 
ja vaikeasti rakennettavaan rakkakivialueelle katsottiin huonoksi lähtökohdaksi suunnittelulle. Nämä vaihtoehdot 
jätettiin pois suunnitelmista jo varhaisessa vaiheessa ja suunnittelussa keskityttiin vaihtoehtojen 0+, 1 ja 2 
tarkasteluun, joista suunnittelun lähtökohdaksi valittiin vaihtoehto 2.  
 
Vaihtoehdossa 0+ alueen tieyhteydet tulevat kolmen erillisen tien kautta. Usean erillisen tien rakentaminen 
hidastaa alueen rakentumista huomattavasti. Lisäksi vanhan rantakaavan mukaan hyvin lähelle Lammaskurua 
on osoitettu kaksi tonttia. Muissa kaavavaihtoehdoissa nämä tontit on katsottu paremmaksi siirtää kauemmas 
maisemallisesti tärkeästä paikasta.  
Vaihtoehto 2 ei selkeästi asetu yleiskaavan henkeä vastaan, vaikka siinä osoitetaankin loma-asuntojen 
korttelialueita MY-alueeksi merkitylle paikalle. Tielinjaus ja kulku alueelle helpottuvat selkeämmän tielinjauksen 
avulla ja samalla edistetään uuden yhteyden syntymistä kuntakeskukseen. 
Vaihtoehto 2 on tarvittaessa helppo päivittää vaihtoehdoksi 1, poistamalla rakentamiselle osoitetut alueet MY-
alueelta. 
 
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 8.1.-22.1.2010 
Valmisteluvaiheen nähtävillä olo oli 10.11. – 9.-12. 2011. Nähtävillä oli kaikki kolme vaihtoehtoa ja niistä saapui 
kolme lausuntoa ja kolme muistutusta.  
 
Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 
Lausunnot: 

Nro saapui    
1 16.11.2011 Koillis-Lapin sähkö Oy   
2 30.11.2011 Lapin Liitto   
3 8.12. 2011 Lapin ely-keskus, ilmoitus lausunnon 

antamisesta myöhemmin 
  

 
Muistutukset 

Nro saapui    
1 18.11.2011 Varjosalmi, Auli   
2 29.11.2011 Salo, Anja ym.   
3 9.12. 2011 Orava, Pekka   
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Valmisteluvaiheessa saatujen lausuntojen pohjalta on 1.3.2009 tarkistettujen valtakunnallisten 
alueidenkäyttötävoitteiden toteutumista alueella tarkistettu sekä vaikutusten arviointia on laajennettu ja 
tarkennettu. 
 

5. Asemakaavan kuvaus 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavaratkaisu koostuu MY-, V- ja RA-alueista kapealla kaistalla, joka ulottuu itä-länsi -suunnassa  
Ranta-Soutajan laen yli lähelle Pyhäjärven rantaa. Alueen kokonaispituus on noin 1,8 km. 
 
Alueen itäpäässä kortteleiden ryhmittely ja alueen halkaiseva rakentamaton alue, jonka lävistää pohjois-
eteläsuunnassa VR-1 alue, noudattavat olemassa olevan rantakaavan linjaa. Alueen tielinjaus noudattaa 
pääasiassa yleiskaavan ja rantakaavan mukaista linjaa. Suurimpana muutoksena on alueen itäosan yhdistävä 
tieyhteys, joka mahdollistaa alueen rakentumisen koko soutajankankaan itäpuolitse linjatun Soutajantien ja 
Soutajanlammentien varaan. Tällöin koko alueen itäosaan kulku pystytään keskittämään yhden itä-länsi 
suuntaisen yhteyden varaan useiden alueelle tulevien tiepistojen sijasta. 
 

5.1.1 Mitoitus 

Tonttien lukumäärään ja rakennusoikeutta on lisätty rantakaavan mukaisesta 28 tontista, joiden keskimääräinen 
rakennusoikeus oli 168 kem². Alueen itäosaan on esitetty 36 tonttia, joiden rakennusoikeus on 250 kem². 
Suunnittelualueen itäosan rakennusoikeus nousee 4696 kem²:stä 9000 kem²:ön. Samalla myös rakennusten 
kerroskorkeutta on nostettu yhdestä kerroksesta puoleentoista kerrokseen. 
Alueen länsipuolella Ranta-Soutajan itärinteelle nykyisen kaavan mukaiselle MY-alueelle on esitetty 19 uutta 
tonttia, joiden rakennusoikeus on 250 kem². Kokonaisuudessaan tämän alueen rakennusoikeus on 4750 kem². 
Molempien alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 13750 kem². 
 

5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualue käsittää vain loma-asuntorakentamista. Alueen palvelut sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle 
pääosin Pyhätunturin laskettelukeskuksen yhteyteen ja Pelkosenniemen kirkonkylälle, joitain matkailuun liittyviä 
palveluita on myös läheisessä Pyhäjärvenkylässä, jonne pääsee alueelta mm. retkeily- ja hiihtoreittejä pitkin. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Keskeisenä tavoitteena on korkeatasoinen rakentaminen ainutlaatuisella paikalla, alueen infrastruktuurin 
rakentuminen ja selkiytyminen sekä myös ympäröivän alueen rakentamisen käynnistyminen. 
Rakennusoikeutta lisäämällä pyritään tasoittamaan alueelle rakentamisesta aiheutuvan infrastruktuurin 
rakentamisesta johtuvia kustannuksia sekä mahdollistaminen alueen kehittyminen.  
Tunturin lakialueen ja rakka-alueen säilyttäminen luonnontilassa huomioi yleiskaavan maisemalliset tavoitteet. 
Maakuntakaavan ja Lapin maakuntasuunnitelman 2030 mukaisesti suunnitelmassa kehitetään alueen 
matkailullisia arvoja, lisätään alueen matkailun käyttöastetta ja nostetaan rakentamisen laatutasoa. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

Loma-asuntoalueet (RA) 
Loma-asuntoalueella on rakennusoikeudet esitetty kerrosalaneliömetreinä. Kortteleita on 59 kpl. 
Suurin sallittu kerrosluku on rinnetonteilla ½r II ja tasaisemmilla tonteilla I u 2/3. Pengerryksien rakentaminen ei 
ole sallittua, vaan rakennukset on sijoitettava rinteen mukaisesti. 
Koska alueen vetovoimaisuus perustuu suurimmaksi osaksi luonnonympäristöön, rakennukset tulee sijoittaa 
tonteille ympäristön erityispiirteitä mukaillen ja mahdollisimman paljon luontoa ja varsinkin alueen puustoa 
koskemattomana säilyttäen.  
Alueelle laaditaan erilliset rakennustapaohjeet. 
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5.3.2 Muut alueet 

Virkistysalueet (VR, VR-1, VL-1) 
Alueen itäosan rakentamattomat alueet on esitetty retkeily- ja ulkoilualueiksi. Kaavamääräyksellä turvataan 
suojapuuston säilyminen rakennuspaikkojen ympärillä.  
Merkinnällä VR-1 on osoitettu ohjeellisen ulkoilureitin ympäristö. Ulkoilureitti noudattaa olemassa olevaa 
rantakaavaa. 
Merkinnällä VL-1 on osoitettu loma-asuntoalueiden väliin jäävät lähivirkistysalueet, taajamametsät. 
 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä maisema-arvoja (MY-1) 
Soutajan maisemallisten arvojen säilyttämiseksi alueen länsiosan rakentamattomat alueet on esitetty 
yleiskaavan mukaisesti maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Lisäksi alueen 
itäosan halkaisevan ulkoilureitin ympäristö on muutettu maa- ja metsätalousalueesta MY-1 alueeksi, jotta alueen 
hoidossa huomioitaisiin paremmin sen maisemalliset arvot ja merkitys viherreittinä. 
 
Liikennealueet 
Alueella on lisäksi katualueita ja ulkoilureittejä. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Kaava-alueella ei tällä hetkellä ole rakennuksia.  
Kaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat positiivisia ja alueen rakentuminen tukee ympäröivien 
alueiden kehitystä. Toteutuessaan kaava ja tieyhteydet edistävät alueen muutakin lomarakentamista.  
 
Käynnistyäkseen kaava-alueelle täytyy rakentaa tieyhteys ja muu kunnallistekniikka. Nykyisin lähialueella olevat 
tiet on rakennettu yksityisteinä. Uusien teiden ja kunnallistekniikan rakentamisesta tullaan sopimaan alueen 
maanomistajien ja kunnan kanssa maankäyttösopimuksin.  
Alueen itäosan rakentuminen Soutajantien ja Soutajanlammentien varaan selkiyttää alueen tieverkkoa ja luo 
edellytykset koko alueen rakentamisen käynnistymiselle. 
Teiden ja kunnallistekniikan rakentamisen vaikutukset lähialueelle ovat huomattavat. Soutajantien valmistuminen 
ja jatkuminen Suotajanlammentielle asti luo edellytykset uudelle tieyhteydelle Pyhän matkailukeskuksesta 
Soutajan itäpuolitse Pyhäntielle (yhdystie 9621), jolloin etäisyys matkailualueelta Pelkosenniemen 
kuntakeskukseen lyhenee tuntuvasti. 
 
Taloudelliset vaikutukset alueen rakentamisella tulevat olemaan voimakkaita. Kehittyvä ja tehostuva 
rakentaminen sekä infrastruktuurin valmistuminen ohjaavat rakentamistoimintaa myös lähialueille. Tonttien 
nousevan tehokkuuden mukana rakentamisesta tulee voimakkaammin taloutta ja työllisyyttä tukevaa.  
Laadukkaiden ja tilavien loma-asuntojen käyttäjät käyttävät suurella varmuudella alueen palveluja 
matalatasoisen loma-asuntojen käyttäjiä runsaammin. Tämän johdosta rakennusoikeuden noston voidaan 
katsoa palvelevan alueen elinkeinotoimintaa, vaikkei varsinainen vuodepaikkaluku kasvaisikaan. Kun sekä 
rakennusoikeus, että vuodepaikkaluku kasvavat taloudellinen vaikutus on suurimmillaan.  
Tieyhteyden lyheneminen matkailukeskuksesta Pelkosenniemelle vaikuttaa kuntakeskuksen palveluiden käytön 
helpottumiseen. Samalla myös kuntakeskuksen elinkeinotoiminta virkistyy. Tieyhteys helpottaa paikallisten 
asukkaiden asiointia kuntakeskuksessa. 
Pienemmässä mittakaavassa uusi alue virkistää myös Pyhäjärvenkylän matkailualan yrityksiä, jotka ovat 
saavutettavissa helposti Soutajan alueelta retkeilyreittejä pitkin. 
 
Kaavan sosiaalisia vaikutuksia leimaa rakennusoikeuden tonttikohtainen kasvu ja alueen tiivistyminen. 
Tiivistyminen vähentää omaa rauhaa ja yksityisyyttä, mutta samalla lisää yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. 
Rakennusoikeuden kasvu johtaa isompiin ja väljempiin loma-asuntoihin. Suuremmissa loma-asunnoissa on 
myös suuremmat rakennuskustannukset, mikä saattaa vaikuttaa alueen vaurastumiseen, jonka positiivisena 
puolena on myös runsaammin alueen palveluja käyttävät asiakkaat. Toisaalta suuremmat rakennusoikeudet 
sopivat myös lapsiperheiden tarkoituksiin. Pyhä-Luoston alueelta löytyy paljon palveluja ja retkeilykohteita, jotka 
sopivat lapsiperheille.  

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
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Kaava-alue sijoittuu länsiosastaan kahden tunturin väliseen notkelmaan ja itäpuolelta tunturin rinteen 
läheisyyteen suhteellisen tasaiselle maalle. Rakentamista ei sijoiteta alueelle, joka erottuu maisemallisesti 
voimakkaimmin järven toiselle puolelle. Samalla myös herkkä rakka-alue säilyy luonnontilaisena. 
Alue on metsävaltainen ja kaavamääräyksissä määrätään rakennukset sijoitettavaksi tonteille siten, että 
mahdollisimman paljon luonnonympäristöä ja puustoa säilyy luonnontilassa. Näin rakennukset tulevat 
sijoittumaan metsän keskelle eivätkä ne erotu häiritsevästi maisemassa.  
Alueella sijaitseva Lammaskuru on alueellisesti merkittävä luontokohde. Vuoden 1992 rantakaavassa 
Lammaskurun itäpuolelle on osoitettu tontteja hyvin lähelle kurun reunaa. Nämä tontit ovat siirretty kauemmaksi 
kurun reunalta.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

 
Alueen rakentamisesta seuraa jonkin verran häiriötekijöitä alueen virkistyskäytölle sekä maisemallisesti. 
Maisemalliset häiriötekijät liittyvät alueen näkymiseen ympäröiville alueille. Nämä häiriötekijät on pyritty 
minimoimaan sijoittamalla rakennettavat alueet Soutajan ja Ranta-soutajan väliin ja säilyttämällä Rantasoutajan 
laki ja länsirinne rakentamattomina. Lisäksi rakennettu alue tulee säilyttää mahdollisimman metsäisenä, jolloin 
rakennukset jäävät ympäröivää puuston keskelle eivätkä siten erotu voimakkaasti maisemasta.  
 
Suunnittelualueen näkyminen maisemassa on esitetty seuraavissa piirustuksissa. Kuvat on tehty mallintamalla 
koko alue ja sijoittamalla rakennukset tonteille. Näkymiä tutkittiin neljästä pisteestä, jotka olivat Pyhätunturin 
huippu, tunturia kiertävä retkeilypolku, Aittakurun laavu ja ranta Pyhäjärven kylän lähellä. Ainoa paikka, mistä 
alueen uusi osa erottui maisemasta, oli tunturin huippu. Laskeuduttaessa alemmaksi retkeilypolulle alueen 
yläosa jäi Ranta-Soutajan laen taakse ja vain alueen itäosan katot näkyivät maisemassa. Aittakurun laavulta 
myös itäosan rakennukset jäivät metsän peittoon, jonka takia tätä näkymää ei ole katsottu aiheelliseksi esittää 
erikseen. Myöskään rannalta rakennukset eivät erottuneet metsän takaa. Näkymä on silti esitetty erillisenä 
piirustuksena metsänpeiton tärkeyden havainnollistamiseksi. Kyseessä olevassa paikassa puustoa on niin 
pitkällä matkalla, että edes pimeään aikaan rakennusten valot eivät erotu metsän takaa.  
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Retkeilijöiden määrän lisääntyessä vilkkaimmilla alueilla maaperän ja kasvillisuuden kulutus lisääntyy ja samalla 
eroosio aiheuttaa maisemallisia ongelmia ja kasvilajisto tallaantuu. Nykyisin alueen halki kulkevalla ulkoilureitillä 
on paikoin pintakasvillisuus kulunut ja lohkarekivet ovat tulleet esiin tehden reitistä vaikean kulkea.  
Uudessa kaavassa vanha ulkoilureitti jää osin rakennetun alueen alle. Uuden ulkoilureitin linjausta tehtäessä 
maastoon tulee reitti sijoittaa maastoon siten, että se kiertää herkimmät alueet ja jyrkimmät rinteet. Myös Ranta-
Soutajan laen läheisyydessä kasvava erikoinen kuusi ympäristöineen pitää säilyttää luonnontilaisena. 
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5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.7 Nimistö 

 
Alueen nimistö säilyy vanhan rantakaavan mukaisena. Uusien katujen nimet noudattelevat vanhan kaavan 
nimistöä. 
 

6. Asemakaavan toteutus 
 
Maanomistajat tai -haltijat vastaavat katujen ja yleisten alueiden toteuttamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 
91§:n mukaisesti. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

 
Alueelle laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä katu- ja kunnallistekniikan suunnitelmat. 
 
Leikkauksia ja pengerryksiä tulee välttää. Rakennukset sovitetaan maastoon. Pihan rakentamisessa 
välttämättömät vähäiset leikkaukset tai pengerrykset rajataan kivisin tai puisin tukimuurein, ei nurmiluiskin.  
Rakennukset tulee toteuttaa siten, että tonteilla olevaa luonnontilaista puustoa säilyy mahdollisimman paljon. 
 

Rakennukset on porrastettava rinteen mukaisesti. Maanpinnan luonnollista korkeustasoa ei saa muuttaa 
pengertämällä, ainoa poikkeus on perustuksiin liittyvä pengertäminen korkeintaan puolella metrillä (ks. 
asemakaava). Pidempien rakennusten, kuten rivi- ja pienkerrostalojen, rakennusmassan porrastamiseen rinteen 
mukaisesti tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
 
 

 
Kuva: esimerkkejä rakennusten sijoittamisesta rinteeseen 

 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti kaavan vahvistamisen jälkeen.  
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Liitteet 
 
Liite 1: Asemakaavan seurantalomake  
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Liite 2: Ote maakuntakaavasta 
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Liite 3: Ote yleiskaavasta 
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Liite 4: Ote rantakaavasta 
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Liite 5: Luonto- ja maisemaselvityskartta 
 

 
 
 



26 
 

 

Liite 6: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Pelkosenniemi  
Pyhätunturi 
Soutajan alueen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus. 
 
 

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.12.2009 Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy 
7.6.2013 päivitetty 



27 
 

 

 
Suunnittelualue 
Ranta-asemakaavan muutos koskee tilaa nro 5:20, 
Pelkosenniemen kunnassa. Suunnittelualue 
sijaitsee n. 3 km päässä Pyhätunturin 
laskettelukeskuksesta koilliseen Soutajan alueella 
Rantasoutajan pohjois- ja länsi rinteillä. Alueen koko 
on n. 33 ha. Suunnittelualue on esitetty tarkemmin 
kartalla 4. 
 

 
Kartta 1 
 
Suunnittelun tavoitteet 
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 
tavoitteena on tiivistää nykyistä ranta-asemakaavaa 
ja laajentaa sitä vastaamaan matkailun tarpeita.  
Alueelle on tarkoitus osoittaa tontteja, joiden 
rakennusoikeus ja -määräykset suosivat 
korkeatasoista loma-asuntorakentamista. 
Kaavoitustyön aikana selviää tehdäänkö 
kaavoitusprosessi ranta-asemakaavan muutoksena 
vai asemakaavana. 
 
Maanomistus 
Koko suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.  
 
Kaavatilanne  
Alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavaan, jonka 
ympäristöministeriö on vahvistanut 26.10.2004. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty 
matkailupalveluiden alueeksi.  
 
Alueella on voimassa oleva yleiskaava, Pyhä-
Luosto yleiskaava osa-alue 3 / Pyhätunturin 
matkailukeskuksen alue, on hyväksytty 26.3.2007 ja 
läheisen Pyhäjärven kylän alueen kaavaluonnos 
(Pyhä-Luosto yleiskaava osa-alue 6) on hyväksytty 
17.6.2010 ja palautettu valmisteluvaiheeseen 
5.5.2011. 
Yleiskaavassa alue on merkitty osittain loma-
asuntoalueeksi ja osittain maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä 
maisema-arvoja. 
 

 
Kartta 2, yleiskaava 
 
Soutajan alueella on voimassa 3.4.1992 hyväksytty 
rantakaava, joka käsittää nyt suunnitteilla olevan 
alueen itäosan. Alue on osoitettu 
lomarakentamiselle. 
 

 
Kartta 3, maakuntakaava 
 
Selvitykset 
Kaavamuutoksen tulee perustua riittäviin 
tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9). Selvitysten 
lähtötietoina käytetään aiemmin laadittuja 
selvityksiä ja suunnitelmia sekä alueen luonto- ja 
maisemaselvitystä. 
 

- Pohjavesialueselvitys, Lapin 
ympäristökeskus 2005 

- Kallioperäkartta 
- Maisema- ja luontoselvitys, LT-Konsultit Oy 

15.12.2000  
- Muinaisjäännösinventointi, Museovirasto 

2000 
- Luonto- ja maisemaselvitys, FCG 2010 
- Oiva, ympäristö- ja paikkatietopalvelu 

 
Vaikutusalue 
Kyseessä on rakentamaton alue, joten kaavan 
merkittävimmät vaikutukset rajoittuvat kaava-
alueelle ja sitä välittömästi ympäröiville vyöhykkeille. 
Alueen ulkopuolelle kaavalla on lähinnä välillisiä 
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vaikutuksia, kuten ajoneuvoliikenteen 
lisääntyminen, matkailijamäärän kasvu, ulkoilu- ja 
virkistysliikunnan käyttäjien lisääntyminen ja 
maisemalliset vaikutukset.   
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin 
selvitettävä suunnitelman toteuttamisen vaikutukset, 
jotka arvioivat kaavanlaatija ja muut asiantuntijat 
kaavan valmistelun yhteydessä. 
 
Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat 
maankäyttö- ja rakennuslakiin. MRL 9§ mukaan 
kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan 
vaikutuksia: Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen 
ja luonnonvaroihin, alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen, 
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön 
 
Soutajan kaavamuutosalueen vaikutuksen 
keskittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin: 
vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 
vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen 
vaikutus virkistykseen ja reitteihin 
sosiaaliset vaikutukset  
Kaavamuutoksen vaiheet 
 
Aloitus- ja valmisteluvaihe 
Asemakaavan vireille tulon yhteydessä asetetaan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. 
Suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman riittävyydestä voi esittää 
mielipiteen.  
Muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
päivitetään välittömästi. 
 
Valmisteluvaihe 
Perusselvitykset ja tiedon keruu. Kaavaluonnos ja 
muu valmisteluaineisto nähtävillä ja laatimisvaiheen 
kuuleminen.  
 
Ehdotusvaihe 
Valmisteluvaiheen aikana mahdollisesti saadun 
palautteen sekä mahdollisten lisäperusteluiden 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Muutoksesta 
laaditaan kaavakartta merkintöineen ja 
määräyksineen sekä kaavaselostus 
Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30vrk:n 
ajaksi. 
Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen 
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittaessa 
kirjalliset lausunnot asianosaisilta viranomaisilta ja 
yhteisöiltä. 
 
Hyväksymisvaihe 

Saadut muistutukset käsitellään. Mikäli 
asemakaavaehdotukseen tehdään nähtävillä olon 
jälkeen oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville. 
Asemakaavan hyväksyy valtuusto. Päätöksestä on 
mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän 
kuluessa. 
 
Osalliset 
Osallisia ovat seuraavat tahot, joille myös 
suunnittelutyöstä tiedotetaan: 
1. Maanomistajat ja rajanaapurit 
2. Keskeiset viranomaiset 
Lapin Ympäristökeskus 
Lapin Liitto 
Tiehallinto, Lapin tiepiiri 
Pelkosenniemen kunta 
Lapin aluepelastuslaitos 
Lapin maakuntamuseo 
3. Toiminnalliset osalliset, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään 
Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry 
Koillis-Lapin Sähkö Oy 
Pyhän Vesi Oy 
 
Mielipiteet 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kaavan laatijalle 
osoitteeseen:  
Arktes Oy / Satu Keränen, Klyyvari 5 a, 90500 Oulu 
Faxilla numeroon: 08-3116813 
Sähköpostitse osoitteeseen:  
satu.keranen@arktes.fi 
 
Mielipiteitä voi esittää myös suullisesti kaavan 
valmistelijalle 
 
Lisätiedot  
Lisätietoa kaavasta saa Paavo Karjalaiselta ja Satu 
Keräseltä Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy:stä. 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta 
tiedotetaan kuulutuksella, joka julkaistaan 
Pelkosenniemen virallisessa tiedotuslehdessä sekä 
viraston ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 
(www.pelkosenniemi.fi). 
 
Kaavan valmistelee:  
Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy  
Klyyvari 5A 90500 Oulu 
puh. 08 - 311 6811, fax. 08 - 311 6813 
sähköposti: arktes@arktes.fi 
 



 

 

 
Kartta 4, suunnittelualue ja rantakaava 



 

 

Liite 7: KTJ:n karttatuloste 
 

 



 

 

 
Liite 8: Valmisteluvaiheen luonnokset 
 
VE 0+ 

 
 
 
VE 1 

 
 
 
VE 2 

 


