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Pelkosenniemi – Pyhätunturin matkailukeskus 
Pyhäjärven rantakaavan täydentäminen tilalla Kortekangas 583-403-2-196.  
Täydentämisen tavoitteena on tarkastella uusien rakennuspaikkojen muodostamista tilalle.  

Täydentämisen rakennuspaikat laaditaan asemakaavaksi, joka korvaa rantakaavan laadittavalta alueelta. 
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Kuva 1.Osoitekarttaan merkitty vihreällä tarkastelussa 

oleva  tilanosa.

KORTEKANGAS 2-196 ASEMAKAAVA 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS), 
ALUSTAVA 

Päiväys  31.01.2020 täsmennetty 

Muutos __.__.___ 
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YLEISTÄ 
Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin 
matkailukeskuksen ydinalueella. Suunnittelun 
kohteena on päivittää rantakaava vastaamaan 
tätä päivää. Nykyinen rantakaava on 22 vuotta 
vanha. Maanomistajan tavoitteena on kehittää 
aluetta infrastruktuuria lisäämällä ja samalla 
tehostaen joutoalueita. Nykytekniikalla voidaan 
tehostaan maankäyttöä luontoa kunnioittaen. 
 
VIREILLE TULO 
Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan 
hakemuksesta. Tekninen lautakunta on 
25.08.2014 päättänyt 56§ käynnistää 
kaavamuutosprosessin Kortekangas 2-196 tilalla. 

 
SOPIMUS KUSTANNUSTEN 
KORVAAMISESTA 
Kunta ja maaomistaja ovat sopineet 
asemakaavanmuutoksista syntyneiden 
kustannusten korvaamisesta 21.01.2020. 
 
MAANKÄYTTÖSOPIMUS 
Kunta ja maanomistaja neuvottelevat 
asemakaavaluonnoksen  jälkeen maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL91b) mukaisen 
maankäyttösopimuksen sopimusalueen 
asemakaavan toteuttamisesta. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63§) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja 
lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutus 
arviointitavat sekä osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa.  

 

Kuva 2. Pyhätunturin 3D-piirroskuva vuodelta 2005, jossa on 
suunnittelualue vihreällä. 
 

SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä Pyhätunturin 
matkailukeskuksen paikalla, MT 962 Pyhäntien 
itäpuolella, rinnekeskuksen rinteen alaosasta 
koilliseen n. 600m. Alueen osoitteissa on 
tienimet; Vanhapalo, Uusipalo, Näätäharju ja 
Kärppätie. Vaikutusalueen piiriin kuuluvat kortteli-
, tie- ja viheralueet. 
 
ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE 
Alueelle tutkitaan rakennuspaikkojen lisäämistä 
Pelkosenniemen kunnan maankäyttö- ja 
matkailustrategian mukaisesti. Maakuntakaava 
painottaa alueen rakentamista täydennys 
rakentaen ja tiivistäen, sekä ympäristön laadun 
parantamiseen tähtäävin toimenpitein. Tavoite on 
tutkia matkailupalvelu- ja lomarakennusten 
rakennuspaikkojen sijoittamista. 
 
SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE 
Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. 
Rantakaava-alueella sijaitsee kaavanmukaisia 
erillisiä, matalia ja pienehköjä 1980 ja 1990-
luvulla rakennettuja lomarakennuksia 
harmonisesti sijoittuen. Rantakaava-alue tilalla 

on pääosin rakennettu. Puusto on  
mäntykangasta ja pohjakasvillisuus on tyypillistä 
rehevää kanervikkoa. Tiet ovat sorapintaisia 
ilman sivuojia, maapohja on alueella siten 
hiekkaa, joka imee sadeveden.   
 
MAANOMISTUS 
Suunnittelualue on Pyhän Kaarre Oy:n 
omistuksessa nykyisine tiepohjineen. 
Suunnittelualueella olevat tontit on erotettu ko. 
tilasta rakentamisen yhteydessä. 
 
ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT 
Itä-Lapin maakuntakaava 
Tila kuuluu Itä-Lapin maakuntakaava-alueeseen. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Itä-Lapin 
maakuntakaavan 26.04.2004. Suunnittelualue on 
maakuntakaavassa RM 1419-merkinnällä 
matkailupalveluiden aluetta, kuten matkailu- ja 
lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, 
leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua 
palvelevia toimintoja. 

          

 
Kuva 3. Itä-Lapin maakuntakaava Pyhätunturin alueella vuodelta 

2004. 
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Kuva 4. Ote 28.11.2016 päivätystä Rovaniemen ja Itä-Lapin 

maakuntakaavasta, kaavoitushanke on kesken ja kaava ei ole 

lainvoimainen. 

 

Pyhätunturin ydinalueen yleiskaava 
Yleiskaava on hyväksytty 10.11.2005. 
Suunnittelualue on yleiskaavassa (osa 3) 
taajamakuvallisesti arvokkaalla alueella. 
Suunnittelualue sijoittuu käyttötarkoitukseltaan 
matkailukeskuksen keskustatoimintojen alueelle. 
Alueelle saa sijoittaa matkailupalvelevia 
rakennuksia. Suunnittelualue rajoittuu MT 962-
tiehen. 

 

 

 

 

Kuva 4. Pyhätunturin yleiskaava 2005. 
 

Rantakaava ja asemakaava 
Rantakaavan ja asemakaavan ajantasainen 
yhdistelmäkartta on tehty alueesta kunnassa 

alueen määritteiden selvittämiseksi. Alueesta on 
tehty rantakaava U153 23.02.1987 (korttelit 1-7) 
ja täydennetty U229 22.03.1989 (kortteli 8). 
Rantakaavassa tilan sisällä olevat korttelit on 
numeroitu 1 – 7 ja RA – kaavamerkinnällä, 
kortteli 8 on RM – kaavamerkinnällä. 

 
Kuva 5. Pyhätunturin ajantasainen yhdistelmäkaava. 
 

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT 
I - ve :  Tilan rakentamattoman maa-alan 
hyödyntäminen suunnitellulla alalla. 
II – ve :  Tilan rakentamattoman maa-alan 
hyödyntäminen suunnitellulla alalla ja yhdistävän 
ns. kortejängän ylittävällä tiellä siltoineen. 
 
Lopullinen asemakaavaratkaisu muotoutuu 
kaavatyön aikana vuorovaikutteisen 
suunnitteluprosessin, selvitysten, lähtöaineiston 
sekä valmisteluaineiston kautta. 
 
TEHTÄVÄT SELVITYKSET 
1. Yleiskaavasta poikkeamisen perustelut 22 

vuotta vanhasta rantakaavasta 
poikkeamiseen. 

2. Kaavoitettavasta alueesta lievealueineen 
tehdään Luontoselvitys. 

3. Tie- ja rakennusalueista tehdään 
rakennettavuusselvitys. 

4. Meluselvitys  

 
ASEMAKAAVAN LAATIMINEN 
Asemakaavamuutoksen laatii Arkkitehtitoimisto 
Suunnittelu Teppo Oy. 
 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia arvioidaan Maankäyttö- ja 
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rakennuslain 9 §:n sekä Maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 1 §:n mukaisella tavalla. 
 

Suunnittelutyö laaditaan olemassa olevia 
selvityksiä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa 
täydentäen. 
 
OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS 
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). 
 
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
(MRL 62 §).  
 
Suunnittelun edellyttämä viranomaisyhteistyö 
järjestetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana.  
 
 Tunnistetut osalliset 
 Viranomaiset: 
- Lapin ELY-keskus 
- Lapin liitto 
- Lapin Pelastuslaitos 
- Lapin Maakuntamuseo  
- Museovirasto 
- Pelkosenniemen kunta 
- Ympäristönsuojeluviranomainen 
 

Kaava-alue ja sen ympäristö: 
- kaava-alueen maanomistajat ja -haltijat 
- kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen 

maanomistajat ja -haltijat 
 

Muut 
- Koillis-Lapin Sähkö Oy 
- Pyhä-Luoston Matkailu ry 
- Pyhä-Luosto Vesi Oy 
- teleoperaattorit 
 
Viranomaisyhteistyö: 
Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
kuvatun kaavoitustyön ei katsota koskevan 
valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia 
alueidenkäyttötavoitteita, joten kaavoituksesta ei 
ole tarkoitus järjestää MRL 66 §:n tarkoittamaa 
viranomaisneuvottelua. Tämä OAS saatetaan 
Lapin ELY-keskukselle tiedoksi. Asemakaavan 
muutoksesta pyydetään viranomaisten lausunnot 
ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
 
SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

Käynnistysvaihe (MRL 62 § ja 63 §) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan 
nähtäville 30 vuorokaudeksi, jolloin osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä. Nähtävillä 
olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -
haltijoille sekä lehdessä ja virallisella 

ilmoitustaululla että kunnan 
www.pelkosenniemi.fi. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää 
mielipiteensä siihen asti kunnes ehdotus 
asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti 
nähtäville. Muutoksia osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan päivitetään tarvittaessa 
koko hankkeen ajan. 
 
Valmisteluvaihe (MRA 30 §) 
Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 
vuorokaudeksi, kunnan ilmoitustaululle. Osallisilla 
on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Nähtävillä 
olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -
haltijoille sekä lehdessä ja virallisella 
ilmoitustaululla että kunnan 
www.pelkosenniemi.fi. 
 
Ehdotusvaihe (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi sekä 
pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja 
kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää 
muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olosta 
ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -
haltijoille sekä lehdessä ja virallisella 
ilmoitustaululla että kunnan 
www.pelkosenniemi.fi. 
 
Hyväksymisvaihe  
Asemakaavan muutoksen hyväksyy 
Pelkosenniemen kunnanvaltuusto. 
 
TAVOITEAIKATAULU  
Tavoitteena on, että asemakaavan luonnos on 
nähtävillä keväällä 2020 ja asemakaavan 
muutosehdotus kesällä 2020. Tavoitteena on että 
asemakaava saataisiin valtuuston käsittelyyn 
syksyllä 2020. 
 
PALAUTTEEN ANTAMINEN 
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (OAS) ja 
kaavaluonnoksesta sekä muistutukset 
kaavaehdotuksesta toimitetaan:  
Pelkosenniemen kunta, Tekninen osasto, 
Sodankyläntie 1, 98500 Pelkosenniemi. 
 
YHTEYSHENKILÖT 
Pelkosenniemen kunnassa lisätietoja antaa: 
tekninen johtaja Panu Leinonen 
p. 040 4872 445, 
etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi 
 
kaavan laatija: 
arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy: 
projektiarkkitehti Jukka Teppo p. 0440 377 171 
etunimi.sukunimi@snowbrick.net 
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