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Kuva 1. Näkymä Pyhätunturille Soutajanlammen rannasta (©HK 2013) 
 

LÄHTEET JA TAUSTASELVITYKSET 
- Luontoselvitys Soutajankorven asemakaavaa varten 
Pia Kangas Luontokartoittaja ERP Turve ja Lumi OY 25.6.2017  
- Itä-Lapin maakuntakaava 
- Pyhätunturin keskusalueen yeiskaava 

- Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet VAT 13.11.2008 
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 3 | 2009 
Moottorikelkkaväylien tavoiteverkko - Valtakunnalliset suuntaviivat verkon suunnittelun tueksi. Ks. taulukko 2 s. 
28). 
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2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaava on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena oleva asemakaava mahdollistaa loma-asuntojen si-
joittuminen alueelle, joka nykyisessä maakuntakavassa on varattu matkailun vetovoima-alueeksi matkailun ja virkis-
tyksen kehittämisen kohdealueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaami-
sen tarvetta. 
Kaavaluonnos menee nähtäville keväällä 2018. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavassa esitetään kortteleihin noin 30 loma-asuntorakentamisen tonttia. Tontinjaon helpottamiseksi esite-
tään olemassa olevan metsätien jatkamista alueelle. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Maanomistaja vastaa asemakaavan toteuttamisesta. 

3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 
 
Kaava-alueen 
sijainti 
 

 
Kuva 2: Sijaintikartta. 
 

 
Kuva 3. Suunnittelualue. 
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Kuva 4. Puustoselvityskartta. 

 
Oranssi alue:  Alueen vanhin puusto, ikä 50-140 vuotta. 
Yksittäisiä ikipuita n. 200kpl.  
Vanhan puuston määrä n. 350 kpl/ha. Lisäksi nuorempaa 20-30 vuoden ikäistä mäntyä n. 300 
kpl/ha, sekä eri-ikäistä taimikkoa. 
 
Keltainen alue: Rantavyöhykkeellä vanhaa mäntyä, 50-100 vuotta harvahkona, n. 200kpl/ha ja vä-
hän nuorempaa 150 kpl/ha, lisäksi vähän taimikkoa. Ylemmällä osalla taajempaa mäntyä ja kuusta, 
ikä n. 30-80 vuotta, tiheys 400 kpl/ha, runsaasti riukupuuta ja taimikkoa. 
 
Vihreä alue:  Pääosin viimeisen hakkuun (30-40v) jälkeistä kasvustoa hyvin taajana, run-
koluku n. 1000-2000 kpl/ha, eniten mäntyä, -vähemmän kuusia. Jonkin verran jätettyjä siemen-
puita, ikä n. 50 vuotta. 
 
Sininen alue:  Erittäin tiheää 20-30 vuoden ikäistä mäntyä, kuusta ja koivua. 

 
Soutajankorven asemakaavoitettava alue on hoidettua talousmetsämaata. Soutajanlammen rantavyöhykkeellä on 
harvempaa ja vanhempaa puustoa sekä korpimaista aluskasvillisuutta. Alue nousee lounaasta Soutajanlammesta 
koilliseen Soutajanselälle noin kymmenkunta metriä muutaman sadan metrin matkalla. 

Luonnonympäristö 
Alueen ympärillä on ulkoilu- ja virkistyskäyttöön osoitettuja metsäalueita. 
Maaperä on moreenia, joka soveltuu kantavana hyvin rakentamiseen. 

Rakennettu ympäristö 
Alueen rakennuskanta 
Kaava-alueella ei ole rakennuksia. Lähialueelle on rakennettu loma-asuntorakennuksia. 
Liikenne 
Pyhäjärven-Pelkosenniemen tie mahdollistaa yhteydet kunnan keskukseen sekä Pyhätunturin tunturikeskukseen. 
Tielle kuljetaan Soutajankorven kaava-alueelta Soutajanlammenmetsätien kautta. Alueen itäreunassa kulkeva moot-
torikelkkaura on valtakunnallinen moottorikelkkareitti. Kaava-alueella on valtakunnallisen moottorikelkkareitin 
melulta suojaava vyöhyke. 
Verkostot 
Kaava-alueen länsipuolella kulkee paineviemäri ja vesijohto. 
Sähköverkko sijaitsee alueen läheisyydessä. 

Maanomistus 
Suunnittelualue on kokonaan yksityisten omistama. 
 



4 
PELKOSENNIEMI 3. KUNNANOSA, PYHÄTUNTURI 
SOUTAJANKORVEN ASEMAKAAVA, SELOSTUS 

ARKKITEHTITOIMISTO KAIKKONEN, 22.1.2018 

3.2 Suunnittelutilanne 
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
Maakuntakaavassa Soutajankorven alue on varattu matkailun vetovoima-alueeksi matkailun ja virkistyksen kehittä-
misen kohdealueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta. 
(mv)(MU). Merkinnällä osoitetaan, että aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja 
reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena sekä alueita, jotka on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden 
harjoittamiseen ja joille on tarkoitus sijoittaa matkailun ohjaamistarpeen vuoksi polkuja tai ulkoilureittejä levähdys- 
ja muine tukialueineen. 

 
Kuva 5. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta, suunnittelualue on ympyröity keltaisella. 
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Kaavallinen lähtötarkastelu 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan kaavaa laadittaessa. Kaavahanketta koskevia 
tavoitteita ovat: 
 
Toimiva aluerakenne 
• Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailu-
kyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa ole-
via rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestä-
vää hyödyntämistä. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
• Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperin-
nön arvot säilyvät. 
 
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 
• Luonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuus on otettava huomioon alueidenkäytössä. VAT-
tavoitteissa 13.11.2008 lausutaan mm. Lapin tunturialueesta aluekokonaisuutena sekä poronhoidon 
turvaamisesta aluekäytössä (ks. kohta 4.7). Tämä huomioidaan esimerkiksi rajoittamalla aitojen 
käyttöä. 
 
Maakuntakaava: Itä-Lapin maakuntakaava on vahvistettu 26.10.2004 ja siinä Soutajankorven alue 
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta MU. 
Alueen reunalla menee muun muassa moottorikelkkareitti. Soutajankorpi asemakaava-alue rajautuu 
kaakossa Itä-Lapin maakuntakaavassa ma-alueeseen. Toisaalta se myöskin on matkailun vetovoi-
mapiirissä (mv) Suora tieyhteys Pyhätunturilta Soutajanlammelle noudattaen uutta paineviemärilin-
jaa on esitetty Pyhätunturin yleiskaavassa. 
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Kuva 6. Yleiskaavatasoinen tarkastelu. 
Suunnittelualueella ei ole yleiskaavaa. Pyhätunturin keskusalueen yeiskaava on lainvoimainen. Siinä on 
osoitettu paineviemärilinjausta mukaileva kokoojatie, joka yhdistäisi Soutajankorven alueen Pyhätunturin keskuk-
seen. Tuo kokoojatie ja sen varteen esitetyt lomarakentamisen alueet eivät kuitenkaan vielä ole toteutuneet. Ulkoi-
lureitit ja moottorikelkkareitti yhdistäisivät suunnittelualueen läheisesti Pyhätunturin keskukseen. Toinen eli Pyhä-
järven alueen yleiskaava on hyväksytty. Tuon alueen kautta on tieyhteys Pyhätunturin keskukseen ja Pelkosennie-
men kuntakeskukseen. 
Asemakaavoituksen pohjakarttana käytetään alueesta virallista hyväksyttyä asemakaavan-pohjakarttaa, jonka MML on hyväksy-
nyt 11.4.2014. 

 
Kuva 7. Suunnitelmakartta 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavan tarve juontuu loma-asuntojen tonttien kysynnästä. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty maanomistajan aloitteesta syksyllä 2013. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osalliset 

1. Kaava-alueen maanomistajat ja naapurit 
 
2. Viranomaiset 
- Lapin ELY-keskus 
- Lapin liitto 
- Museovirasto 
- Lapin maakuntamuseo 
- Lapin pelastuslaitos 
- Pelkosenniemen kunta, tekninen lautakunta 
- Kemijärven kaupunki 
 
3. Muut osalliset 
- Pyhä-Luosto Matkailu Ry 
- Koillis-Lapin Sähkö Oy 
- Pyhä-Luosto Vesi Oy 
- Pyhä-Kallion Paliskunta 
- Pyhäjärven Kalastuskunta 
- Soutajanlammenmetsätien Tiekunta 
 

Vireille tulo 
Tiedottaminen kaavoituksen vireille tulosta tehtiin 24.4.2014. Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) asetettiin nähtäville Pelkosenniemen kunnan teknisellä osastolla 24.4.–26.5.2014.. 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti 
_______2018. 

Saadut lausunnot 
_______ 
Kommenttien vaikutus suunnitelmaan 
_________________. 
Asemakaavan ehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtävillä ______2018. 

Viranomaisyhteistyö 
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Kaavan tavoitteena on lisätä loma-asuntotonttien tarjontaa. 

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
- Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös, Pelkosenniemen tekninen lautakunta päätti 26.8.2013 asemakaavan laa-
timisen aloittamisesta tilalle Soutajankorpi 79:3. 
- Mahdollisuus tutustua valmisteluaineistoon ja jättää mielipiteitä _______ 
- Asemakaavaehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa _______ 
- Asemakaavaehdotus nähtävillä ja mahdollisuus jättää muistutuksia _________ 
- Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa____. 
7 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 
Mitoitus 
Asemakaavalla osoitetaan yksi tila 30 tontiksi ja mahdollistetaan 36 loma-asunnon ja niiden talousrakennusten ra-
kentaminen. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Alueelle on kaavakartan yhteyteen laadittu rakentamistapaohjeet, joilla määrätään kaavaa tarkemmin puuston käsit-
telystä, aitaamattomuudesta, rakennusten julkisivuista, pihoista yms. 
Hulevesien käsittelystä on määrätty kaavamääräyksissä, jotta estetään Soutajanlammen rehevöitymistä. Hulevesien 
imeyttämistä edellytetään kaavamääräyksissä tonteilla. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelialueet 
Alueelle osoitetaan kolmekymmentä noin 0,25 hehtaarin loma-asuntotonttia. Alueen käyttötarkoitus, 
kerrosluku, rakentamistehokkuus ja ympäristöä koskevat määräykset mukailevat Pyhätunturin muiden lomaraken-
nusalueiden vastaavia määräyksiä. 
Alueelle ei saa rakentaa muita kuin loma-asuntojen rakentamista. 

Muut alueet 
Soutajanlammenmetsätietä jatketaan kahtena tiehaarana, jotta tontinjako helpottuu. Loma-asuntojen kortteleiden 
ympärille sijoittuvat viheralueet ja lähivirkistyksen ulkoilualueet sekä uimaranta- ja suojametsäalueet. Tekniselle 
huollolle on varattu korttelialue kaava-alueen luoteisosaan. 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Kaava-alue sijoittuu Pyhätunturin Soutajanlammen alueelle rakennuskelpoiselle paikalle. Kun aluetta rakennetaan, 
tuetaan samalla olevan vesi- ja viemäriverkoston olemassaoloa. 
Rakentaminen koetetaan pitää riittävän yhtenäisenä kaavamääräysten ja sen ohjeiden avulla. 
Liikenteen määrä kasvaa olevaan tilanteeseen verrattuna jonkin verran. Pyhätunturin alueen kokonaisuuteen näh-
den muutos on vähäinen. Olevaa tieyhteyttä alueelle parannetaan, mikä hyödyttää muita alueen loma-asukkaita. 
Tonttiliittymät hajautuvat Soutajankorventien ja Soutajanseläntien kesken. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Kaavan vaikutuksia luontoon ja ympäristöön on selvitetty luontoselvityksen yhteydessä. 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. 
Soutajankorven alue ei ole pohjavesialuetta. Loma-asuntojen korttelialueilla pitää huolehtia, 
että Soutajanlampi ei pääse rehevöitymään. Tonttien pintavesien hallinnasta on määrätty 
asemakaavassa. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Muutokset eivät vaikuta alueen työntekijöiden tai lähiseudun asukkaiden oloihin. Kaavoitettavan alueen asukkaita 
suojaa olevan moottorikelkkauran melulta tarpeellinen suojavyöhyke. 

Elinkeinoelämään ja talouteen kohdistuvat vaikutukset 
Loma-asuntojen tonttien määrä Pyhätunturin läheisellä alueella lisääntyy tuntuvasti. Muutoksella 
tuetaan rakennustoimintaa ja edistetään työpaikkojen muodostumista. 
Kunnan matkailuelinkeino hyötyy lisääntyneestä lomarakentamisesta. 

Muut vaikutukset 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Havainnekuvat 8-10. 
 

 
Kuvat 8, 9 ja 10 
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Alueelle on rakennettava paloposteja pelastustoimen viranomaisten vaatima määrä sammutusveden 
tarvetta varten sekä huolehdittava riittävästä verkkopaineesta. 
Alueen toteutuksessa on huomioitava pelastusajoneuvojen mahdollisuus liikkua alueella ja estee-
tönpääsy joka paikkaan ajoneuvon koko on 35 tn ja kääntösäde 15 m. 
 
Seuraavassa luettelossa on kirjattu alueelle rakennettaessa yleisesti noudatettavia rakentamis-suosi-
tuksia rakennusvalvonnan, suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön. Suositukset ovat yhteneviä 
asemakaavan kanssa. 

 
Rakennuspaikan käyttösuunnitelma: 
- Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä suunnitelma rakennuspaikan käytöstä. 
- Suunnitelma on tehtävä riittävän laajana, jotta siitä voidaan arvioida rakennuksen ja tontin  
  liittyminen ympäröiviin alueisiin. Suunnitelmassa on esitettävä mm.: 
- säilytettävät ja kaadettavat puut 
- korkeusasemat rakennuksen ympärillä ja kulkuteillä 
- ulkopuoliset rakenteet kuten portaat, tukimuurit, luiskat, pengerrykset, ulkovalaisimet jne. 
- pintavesisuunnitelma tarvittavine rakenteineen. 
- kulkuväylät ja luonnonvaraisina säilytettävät alueet  

 
Maastoon sijoitus: 
- Naapurirakennusten päämaisemasuunta pyritään pitämään vapaana ja toiminnot  
  sijoittamaan siten, että kullekin turvataan mahdollisimman hyvä yksityisyys. 
- Rakennusten tarkka sijoittelu maastoon tulee tehdä paikan päällä ympäristön todelliset  
  pienipiirteiset olosuhteet huomioiden.  
- Rakennukset on tarvittaessa porrastettava korkeuskäyrien mukaisesti. 
Pintakasvillisuus ei saa ulottua rakennusten sokkeliin, sokkelin ja pintakasvillisuuden väliin on jää-
tävä vähintään yhden metrin suojavyöhyke, joka olisi reunustettava esim. luonnon kivillä estämään 
kasvillisuuden leviämistä kiinni rakennuksiin, tai jollain muulla tavalla estää palonleviäminen raken-
nuksiin. 
 
Materiaalit ja muodot: 
Rakennuksissa on käytettävä luonnonmukaisia materiaaleja kuten luonnonkiveä, puuta ja 
  lasia. 
- Tiiltä ei tule käyttää sellaisenaan. 
  Julkisivujen hallitseva materiaali tulee olla puuta ruskean tai harmaan eri sävyissä. 
  Valkean sävyistä puuta voidaan käyttää korostuksena. 
- Vesikattojen tulee olla räystäällisiä lape- tai harjakattoja. Kate tulee olla tummanharmaata  
  tai mustaa materiaalia. 
- Rakennuksissa voi olla pulpettikattoisia osia. 
- Korkeita sokkeleita ja tukimuureja tulee välttää ja jos niitä on tehtävä niin tulee tehdä ne 
   luonnonkivipintaisina tai verhota luonnonkiviladelmalla.  
- Materiaalivalinnoissa tulee huomioida olemassa olevat ja suunnitellut naapurirakennukset 
   ja pyrkiä yhtenäisyyteen. 
 

            Istutukset ja kulkutiet: 
- Rakennusalue on maisemoitava luonnonympäristöön saumattomasti sulautuvaksi. 
- Rakennusten ympäristössä tarvittavat kulku- ja vastaavat alueet tulee tehdä niukalla  
   mitoituksella sorapintaisina ja linjata maaston muotoja noudatellen.  
- Jyrkissä maastokohdissa tulee käyttää puurakenteella tai luonnonkivellä tuettuja 
   puurakenteisella kaiteella varustettuja maastoportaita. 
- Koristeistutuksia ei sallita.  
- Luiskat ja pengerrykset tulee verhota turpeella ja luonnonkivillä luonnonmukaisesti. 
- Rakentamattomat tontin osat tulee säilyttää luonnonmukaisina. 
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Ulkopuoliset rakenteet: 
- Rakennusalueiden tai pihojen aitaaminen ei ole sallittua. 
- Autopaikkoja ja jätesäiliöitä varten voi rakentaa katoksia keskitetysti ajoteiden varteen.  
- Katosten verhousmateriaali tulee olla puuta ja ulkonäkö ympäristön rakennusten  
   mukainen.  
- Katokset on tehtävä mahdollisimman matalina.  
- Pihavalaistus tulee tehdä 1,5 - 2 m korkeilla puistovalaisimilla joiden valo suuntautuu  
   pääosin alaspäin. 

 
Kaava-kartan ET-alueelle rakennetaan vaatimustenmukaiset kiinteän jätteen lajittelu ja keräilysäiliöt. Kiinteistöt 
tekevät jätehuoltoyhtiön kanssa sopimuksen jätteiden kuljetuksesta. 
 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Toteutuksen yhteydessä seurataan alueen yleisilmettä ja hulevesien hallintaa. 
OULUSSA 22.1.2018 
Tekniikan tohtori arkkitehti Heikki Kaikkonen 


