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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Asemakaavan laatimisesta Pyhätunturin matkailukeskuksen alueella Soutajan-

lammen läheisyydessä 

 

 
Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta, suunnittelualue on ympyröity keltaisella. 
 

1.         Johdanto 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62§:n mukaan: 
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 

mahdollisista vaihto-ehdoista kaavaa valmisteltaessa tulee tiedottaa niin, että 
alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaa-

van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 
suullisesti mielipiteensä asiasta. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63§:n mukaan: 
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoituk-

seen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9§ mukaan:  

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa 
on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoeh-

tojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko 

siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
 

Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kuvataan kaavoitustehtä-
vää sekä vuorovaikutusta kaavan laatijan ja osallisten kesken. Varsinaisesta 
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kaavasta laaditaan erilliset kaavaselostukset ja sitä koskevat karttapiirrokset ja 
asemakaavamääräykset.  

 

2.         Suunnittelualue ja suunnitelman nimi 
 

Asemakaavan laatiminen koskee Pelkosenniemen kunnassa Soutajankorpi ni-
mistä tilaa Rno 79:3 Pyhätunturin matkailukeskuksen ydinalueelta noin 4 km 

itään Soutajanlammen itärannalla. Suunnittelun kohteena on 42 hehtaarin eril-
linen alue, joka näkyy alla olevassa kartassa.  

Suunnitelman nimi: Pelkosenniemi, Pyhätunturin alue, Soutajankorven 
asemakaava. 

 

 
 

3.         Lähtökohdat ja suunnittelutehtävä sekä tavoitteet 

 

Kiinteistön omistajat ovat kirjeellään Pelkosenniemen kunnalle anoneet kaavoi-
tusoikeutta omistamalleen Soutajankorpi nimiselle tilalle ja Pelkosenniemen tek-

ninen lautakunta päätti 26.08.2013 asemakaavan laatimisen aloittamisesta ti-
lalle Soutajankorpi 79:3. 

 
Tavoitteena on kaavoittaa ko. tila loma-asunto-/ asuntokäyttöön noin 30-40 

asunnolle. Alueelle kaavoitetaan noin 6000-8000 kem². 
 



Soutajankorpi asemakaava OAS, 18.06.2018  4 

4.         Kaavoituksen vireille tulo 
 

Kunta on hyväksynyt kaavan laatijan ja tekee maanomistajien kanssa sopimuk-

sen kaavoituksen aloittamisesta. Tehtävänä on laatia asemakaava. Kaava laadi-
taan mittakaavaan 1:2000. Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa matkailukes-

kuksen lähialueelle laadittuja uusia maankäytön suunnitelmia ja luoda kaavalli-
set valmiudet alueen jatkorakentamiselle. Ennen asemakaavan hyväksymistä 

maanomistajien ja kunnan kesken laaditaan maankäyttösopimus. MRL 91§:n 
mukaisesti maanomistajat vastaavat kaavoituksen ja aluerakentamisen kustan-

nuksista. 
 

5.         Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan kaavaa laadittaessa. 
Kaavahanketta koskevia tavoitteita ovat: 

 
Toimiva aluerakenne 

• Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä 

elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyn-
tämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä 

elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyn-
tämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti 

alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 
 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palve-

lutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntara-
kenteesta. Riittävä tonttimaan tarjonta on turvattava. 

 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

• Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kult-
tuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- 

ja kulttuurimatkailua suositaan alueiden moninaiskäytöllä. 

 
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

• Luonnon ja kulttuuriympäristön arvot turvataan alueidenkäytössä. 
 

6.         Suunnittelutilanne 
 

Maakuntakaava: Itä-Lapin maakuntakaava on vahvistettu 26.10.2004 ja siinä 

Soutajankorven alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla 
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen reunalla menee muun muassa 

moottorikelkkareitti. Suunnittelualue sijoittuu matkailun vetovoima-alueelle MV 
8401. 

 
Yleiskaava: Kaava-alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Alueen läheisyyteen 

sijoittuva Soutajan ja Pyhäjärven kylän osayleiskaava on kumottu hallinto-oi-
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keuden päätöksellä toukokuussa 2011, ja kaava laitetaan uudelleen valmiste-
luun. Suunnittelualueelle tehdään yleiskaavan tasoinen selvitys. 

 

7.         Vaikutusalueen nykytilanne 
 

Kyseessä on rakentamaton alue, joten kaavan merkittävimmät vaikutukset ra-

joittuvat kaava-alueelle ja sitä välittömästi ympäröivälle vyöhykkeelle. Kaava-
alueen ulkopuolelle sillä on lähinnä välillisiä vaikutuksia, kuten ajoneuvoliiken-

teen lisääntymistä, ulkoilu- ja virkistysliikunnan lisääntymistä ja maisemallisia 
vaikutuksia. Eritasoisia vaikutuksia syntyy läheisiin keskuksiin ja Pyhätunturin 

matkailukeskukseen. Alueen kunnallistekniikan (lämpö, sähkö, vesi, viemäri) 

ratkaisu liittyy laajempaan aluekokonaisuuteen. 
 

8.         Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset, 
        aiemmat ja rinnakkaiset suunnitelmat 

 
Alue on Pyhätunturin matkailukeskuksen läheisyydessä, joten sen rakentaminen 

vaikuttaisi omalta osaltaan Pyhätunturin alueen elinkeinoihin ja ulkoilumahdolli-
suuksien hyödyntämiseen. 

 
Suunnittelualueelle on ollut vireillä aikaisemmin keskeneräiseksi jäänyt ranta-

asemakaava. Siinä yhteydessä tehtyjä ympäristöselvityksiä ja pyydettyjä lau-
suntoja aiotaan käyttää hyväksi tätä asemakaavaa valmisteltaessa ja arvioita-

essa. 
 

Seuraavana on luettelo kaavoituksessa käytettävistä selvityksistä (sitä täyden-

netään ja muokataan koko kaavoitusprosessin ajan). 
 

Aikaisemman kaavaprosessin yhteydessä tehtyjä selvityksiä ovat: 
1. Puusto ja kasvillisuus, laskenta on tehty talvella 2004. 

Käytetään sellaisenaan 
 

2. Pinnanmuodot, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
3. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnit-

telua varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
4. Ilmasto-olosuhteet, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
5. Kasvillisuus ja eläimistö, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua 

varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
6. Luonnonsuojelu, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 
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7. Muut suojeluarvot, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
8. Väestö ja työpaikat, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 
 

9. Elinkeinorakenne, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
    10.Yhdyskuntarakenne/ Liikenne, 

arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
    11.Rakennuskanta, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 
 

    12.Palvelut, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 
 

    13.Yhdyskuntatekninen huolto, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua 
varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 
 

    14.Virkistysreitit, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
    15.Maankäyttö, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 
 

    16.Liikenne alueelle ja alueella, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua 
varten. 

Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
    17.Ympäristön häiriötekijät (esim. moottorikelkkaura), 

arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
    18.Sosiaalinen ympäristö, arvio on tehty aikaisempaa kaavasuunnittelua 

varten. 
Tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään 

 
 

Asemakaavakartta laaditaan viralliselle asemakaavan pohjakartalle. 
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9.         Osalliset 
 

Oheinen luettelo pyrkii kattamaan pääosan osallisista, mutta ei ole ketään pois-
sulkeva. Luetteloa voidaan täydentää, jos osallisia tahoja ilmenee lisää. 

1. Kaava-alueen maanomistajat ja naapurit 
 

2. Viranomaiset 
- Lapin ELY-keskus 

- Lapin liitto 
- Museovirasto 

- Lapin maakuntamuseo 

- Lapin pelastuslaitos 
- Pelkosenniemen kunta, tekninen lautakunta 

- Kemijärven kaupunki 
- Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 
3. Muut osalliset 

- Pyhä-Luosto Matkailu Ry 
- Koillis-Lapin Sähkö Oy 

- Pyhä-Luosto Vesi Oy 
- Pyhä-Kallion Paliskunta 

- Pyhäjärven Kalastuskunta 
- Soutajanlammenmetsätien Tiekunta 

 
10. Osallistumismenettelyt ja tiedottaminen 

 

Osallistumismenettelyn tavoitteena on luoda hyvä tiedon kulku sekä toimiva 

vuoropuhelu osallisten ja kaavan laatimisesta vastaavien tahojen välille koko 
suunnitteluprosessin ajaksi. Osallistumisen tavoitteena on saada tieto kaavoi-

tuksesta osallisille sekä saattaa heidän toiveensa ja tavoitteensa kaavan laati-
misesta vastaavien tahojen välille. Suunnitteluprosessin kulku (ks. kohta 12.) 

muodostaa rungon vuorovaikutuksen järjestämiselle. 

 
Asemakaavasta tiedotetaan Pelkosenniemen kunnan tiedotusmenettelyn mukai-

sesti julkisella kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, Pelkosenniemen kunnan vi-
rallisessa tiedotuslehdessä (Kotilappi) ja kunnan www-sivuilla osoitteessa: 

www.pelkosenniemi.fi 
 

Kaava-alueen ja lähialueen rajanaapureille ilmoitetaan kaavaehdotusvaiheessa 
nähtävilläolosta myös kirjeellä. Muistutuksen jättäneille lähetetään kirjalliset 

vastineet maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 
 

MRA 18§:n mukaiset viranomaisneuvottelut järjestetään kaavoitukseen ryhdyt-
täessä ja tarvittaessa kaavaehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä, ja kun sitä 

koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Ensimmäisen viranomaisneuvottelun 
ajankohta on sovittu Lapin ELY-keskuksen kanssa, ja se on 22.03.2017. Luon-

nosvaiheessa järjestetään tarvittaessa työneuvotteluja viranomaisten kanssa ja 

pyydetään luonnosvaiheen lausunnot. 
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Kaavaehdotuksesta pyydetään MRA 28§:n mukaiset lausunnot. 

 

11. Kaavoituksen suunniteltu eteneminen 
 

Kaavoitusprosessi jaetaan seuraaviin vaiheisiin: 

 
1. Prosessin käynnistäminen 
- päätös kaavan laatimisesta 

- kaavan vireille tulo 
- tavoitteiden asettaminen 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
 
2. Luonnostelu- ja selvitysvaihe 

- perusselvitykset ja tiedon keruu 
- analyysi 

- toiminnallisten vaihtoehtojen hakeminen 
 
3. Luonnos- ja arviointivaihe 

- kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 
- laatimisvaiheen kuuleminen ja valmisteluvaiheen lausunnot viranomaisilta 

- vaihtoehtojen arviointi 
 
4. Ehdotus- ja lausuntovaihe 

- ehdotus julkisesti nähtävillä 
- kuulemiset ja lausunnot 

- viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
 
5. Hyväksymisvaihe 

- hyväksymispäätös kunnassa 
- tiedottaminen 

 

12. Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko 
 

Asemakaavan laatimisprosessi on kuvattu edellä kohdissa 10. ja 11. 
 

Tavoiteaikataulun mukaisesti asemakaava etenee seuraavasti: 
 

- valmistelun aikainen kuuleminen (30 pv) kesä 2018 
- kaavaehdotus nähtävillä ja lausuntokierroksella (30 pv) syksyllä 2018 

- ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (2. neuvottelu) 
- kaavaehdotus kunnanhallituksessa ja -valtuustossa syksyllä 2018 

 
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. Hyväksymisestä ja asemakaavan lainvoi-

maiseksi tulosta tiedotetaan MRL:n 67§:n ja 200§:n sekä MRA:n 93§:n ja 94§:n 
mukaisesti. 

 

Kaavoituksen yhteydessä tehdään myös yleiskaavatasoinen tarkastelu, koska 
alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Asemakaava laaditaan kaavoitussopimuk-

sen mukaisesti Pelkosenniemen kunnan ohjaamana konsulttityönä. 
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13. Kaavan vaikutuksen arviointi 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9§:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuk-

sia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin 
tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Sel-

vitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman to-
teuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. 

 
Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9§:ssä tarkoitetut olen-

naiset vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, kaavan vaikutuksia selvitet-

täessä tulee olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan. 
 

Selvitettävät vaikutukset 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§:ssä edellytetään, että selvitysten on an-

nettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen mer-
kittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 

 
1. ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen 

5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ym-
päristöön 

 

1-kohtaan liittyen arvioidaan laskennallisesti alueen rakentamisen tehostumisen 
vaikutusta alueen majoituskapasiteettiin ja matkailuelinkeinoon 

2-kohtaan liittyen arvioidaan rakennusten ja liikenneväylien rakentamisen vai-
kutusta rinnemaastoon, pohjavesiin ja pintavesien eli hulevesien kulkeutumi-

seen sekä ranta-alueeseen 
3-kohtaan liittyen arvioidaan rakentamisen vaikutuksia alueen luontoympäris-

töön 
4-kohtaan liittyen arvioidaan uuden kaavan mitoituksen mukaisesti sen vaiku-

tuksia liikennemääriin alueella ja liikenneväylien mitoitukseen sekä kunnallistek-
nisiä ratkaisuvaihtoehtoja ottaen huomioon etäisyys matkailukeskukseen 

5-kohtaan liittyen arvioidaan uuden rakentamisen vaikutusta alueen ilmeeseen 
alueen sisältä tarkastellen sekä maisemallista vaikutusta laajemmin 

 
14. Vaikutusten arviointimenetelmät 

 

Yleiskaavatyön ja matkailukeskusten ydinalueiden suunnittelun yhteydessä teh-
dyt selvitykset sekä aiemmin alueelle työstetyn toteutumattoman kaavan selvi-

tykset toimivat perustana kaavoituksen vaikutusten selvittämisessä ja arvioin-
nissa. Niitä on esitetty kohdassa 8. Niitä täydennetään tarvittaessa. 

 
Vaikutuksia tarkastellaan lähinnä kolmella menetelmällä: 

- Laskennallisesti alueen kapasiteetin ja kaavan mitoituksen pohjalta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
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- Peittokarttamenetelmällä pohjakartan ja inventointien avulla. 
- Visualisoimalla kaavan ratkaisuja piirroksin, tietokoneella ja valokuvien avulla. 

 

15. Vaihtoehdot 
 

Maanomistaja hakee kaavoituksella alueelle maakuntakaavaa soveltavaa tar-

kempaa käyttötarkoitusta, joka mahdollistaisi alueella asumisen ja virkistyskäy-
tön. Erilaisten ja vaikutuksiltaan eritasoisten vaihtoehtojen arvioimisella löyde-

tään alueelle parhaiten soveltuva asemakaavoitusehdotus. 
 

16.  Yhteyshenkilöt 
 

Kaavan valmistelusta ja suunnittelutilanteesta saa lisätietoja Pelkosenniemen 
kunnasta ja kaavan laatijalta. Suositeltava yhteydenottomuoto on sähköposti. 

Yhteystiedot ovat alla. 
 

Pelkosenniemen kunta 

henkilö: Tekninen johtaja Panu Leinonen 
osoite: Sodankyläntie 1, 98500 Pelkosenniemi 

gsm: 040 487 2445 
telefaksi: (016) 851 457 

sähköposti: panu.leinonen(at)pelkosenniemi.fi 
 

Kaavan laatija 
Arkkitehtitoimisto Kaikkonen (kaavaa laativa konsultti) 

henkilö: Arkkitehti Heikki Kaikkonen 
osoite: Korvalantie 18, 90820 Kello 

gsm: 040 7577 888 
sähköposti: heikki.kaikkonen(at)kaikkonen.fi 

 
Palautteen antaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 

 

Palaute tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään antamaan kir-
jeellä tai sähköpostilla kaavan valmistelusta vastaavalle henkilölle (Tekninen 

johtaja Panu Leinonen, Pelkosenniemi). 
 

Osallistumisen ja yhteistyön tavat ja laajuus ovat kunnan, osallisten ja ELY-
keskuksen sovittavissa. 

 
Mikäli ilmenee tarvetta OAS:n tarkistamiseen kaavaprosessin kuluessa, voidaan 

sitä muuttaa tai täydentää. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan alkuperäisen 
suunnitelman tiedotustapaa (niiden laajuus huomioiden) soveltaen. Mikäli tämä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei tyydytä osallista, voi hän MRL 64§:n no-
jalla esittää Lapin ELY-keskukselle, että OAS:n sisällöstä järjestetään neuvot-

telu. Esitys on tehtävä, ennen kuin kaava on asetettu julkisesti nähtäville. Mikäli 
ELY-keskus pitää OAS:aa ilmeisesti puutteellisena järjestetään neuvottelu täy-

dennystarpeen selvittämiseksi. Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman ko-

pio on saatavilla Pelkosenniemen kunnasta viraston aukioloaikana tai sen voi 
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tilata sieltä puhelimitse tai sähköpostilla. 
 

 

Rovaniemellä, 26.11.2013, päivitetty Oulussa 06.03.2017, päivitetty Oulussa 
18.6.2018 

  

  
   Heikki Kaikkonen 

   TkT, arkkitehti SAFA 


