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Asemakaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS):




esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät
kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä
kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa.

R ITAVAARAN

ASEMAKAAVA

Pellon kunta suunnittelee Ritavaaran alueelle asemakaavaa. Asemakaavalla mahdollistetaan täydentävää laajennus- ja uudisrakentamista Ritavalkean laskettelukeskuksen ympäristöön. Osa rakentamisesta on ratkaistu / ratkaistavana vuoden 2016 aikana suunnittelutarveratkaisuilla. Tältä
osin asemakaavassa todetaan ja vahvistetaan suunnittelutarveratkaisujen mukainen tilanne.
Asemakaavan taustalla on alueelle laadittu Ritavaaran kehittämissuunnitelma 2020.

S UUNNITTELUN

TAVOITTEET

Pellon kunta on määritellyt Ritavaaran alueen kehittämisen tärkeäksi matkailun ja kunnan asukkaiden näkökulmasta. Ritavaaran alue monipuolisena ympärivuotisena vapaa-ajan keskuksena on
todettu mahdollistavan myös matkailullisten palveluiden kehittämisen osana Länsi-Lapin aluetta.
Asemakaava laaditaan Ritavaaran Master Plan 2020 tavoitteita hyödyntäen. Master Planissa Ritavaaran kehittämiseksi laadittiin tavoitetila vuoteen 2020 mennessä, jolloin Ritavaara tunnetaan
seudullisesti merkittävänä lapsiystävällisenä ja viihtyisänä koko perheen hiihto- ja luontoliikuntakohteena, jossa järjestetään ympärivuoden innostavia tapahtumia. Kehittyäkseen seudullisesti
tunnetuksi matkailu- ja vapaa-ajan viettokohteeksi Ritavaara tarvitsee parannusta nykytilaan ja
puitteisiin. Strategisina tavoitteina ovat mm. kestävä ja hallittu rakentaminen, olemassa olevien
toimijoiden toimintaedellytysten parantaminen, kesä- ja talviaktiviteettien lisääminen ja mahdollistaminen sekä olemassa olevien rakenteiden ja puitteiden monipuolinen hyödyntäminen.
Loma-asumisen osalta tavoitteena on yhteensä noin 70 uuden lomamökin ja paritalon kaavoittaminen alueelle.

S UUNNITTELUALUEEN

SIJAINTI JA NYKYTILA

Kaava-alue sijoittuu Pellon kuntaan, noin 7 kilometrin päähän kuntakeskuksesta itään kantatie 83
varrelle. Kaava-alueen laajuus on noin 77 hehtaaria.
Ritavaaran nykyinen käyttö perustuu ensisijaisesti paikkakuntalaisten ulkoilu- ja virkistyskäyttöön
kesällä ja talvella. Lähiympäristössä on mainiot hiihto-, laskettelu-, patikointi-, suunnistus- ja
marjamaastot. Ritavaaran alueella on myös ampumarata ja hiihtostadion, jotka ovat aiemmin olleet kilpailukäytössä. Laskettelukeskuksessa on tällä hetkellä mahdollisuus harrastaa murtomaahiihtoa 3 ja 5 km valaistuilla laduilla. Ritavalkean laskettelukeskuksessa on viisi rinnettä, joiden
pituus on 800–1000m ja korkeusero noin 120m. Ritavaaran leirikeskuksen majoitustilat sijoittuvat rinteiden välittömään läheisyyteen. Leirikeskuksessa on majoituskapasiteettia 26 henkilölle.
Rinteiden alaosassa on kirkasvetinen Valkeajärvi, jonka rannalla on hiekkapohjainen uimaranta,
vuonna 2013 uusittu puulaituri, grillikatos ja käymälät. Järvestä voi pienimuotoisesti kalastaa.
Järven rannalla on rakennettuna muutama yksityisten omistama mökki.
Ritavaaran alueella toimiva yritys on Pellon Laskettelurinteet Oy (rinnetoiminta, kahvila, leirikeskus). Pellossa toimii Ritavaaran laskettelurinteiden lisäksi muutamia pieniä matkailuyrityksiä, kuten Hotelli Pellonhovi, Ruskalinna, Lempeä Suvanto, Lehkosen Lomamökit sekä yksittäisiä mökki/majoitusvuokraajia. Muita Pellon kunnan osalta merkittäviä matkailunähtävyyksiä tai -kohteita
ovat Pellon Vihreä Pysäkki, Jaipaljukka luonnonnähtävyys, Konttakönkään putous, Lankojärvi,
Miekojärvi sekä Juoksenki. Kalastajille mielenkiintoisia kohteita ovat Torniojoki ja Kalixjoki.
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Ritavaaran kaava-alue sisältyy Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön Natura-alueeseen. Muita
luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmien kohteita tai niitä vastaavia alueita alueelle ei sijoitu. Ritavaaran kaava-alueella sijaitsee kaksi tunnettua muinaisjäännöstä, Ritavalkea 1 ja Ritavalkea 2.
Ritavalkean pohjavesialue (128541015A) sijoittuu kaava-alueelle. Pohjavesialue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi alueeksi.

Kuva 1. Ritavaaran kaava-alueen sijainti.

Kuva 2. Kartalla Ritavalkean pohjavesialue (ulommalla) ja pohjaveden muodostumisalue
(sisemmällä) mustalla rajauksella.
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Kuva 3. Kaavoituksen lähtökohtana toimiva Pellon Ritavaaran masterplan 2020.
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SUUNNITTELUTILANNE

V ALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtionneuvoston päätöksellä 1.3.2009 voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä kaikessa kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kaavoitukseen maakuntakaavan ja
osayleiskaavan kautta.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:






Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

L ÄNSI -L APIN MAAKUNTAKAAVA
Suunnittelualueelle on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen Länsi-Lapin
maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 19.2.2014 ja tullut lainvoimaiseksi
korkeimman oikeuden päätöksellä 11.9.2015.

Kuva 4. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta. Ritavaaran kaava-alueen sijainti on osoitettu
punaisella rajuksella.
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PELLON KU
UNTA
RITAVAARA
AN ASEMAKA
AAVA
OSAL
LLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITE
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Ritavaaran
n kaava-alueelle on osoittettu maakuntakaavassa
a seuraavat m
merkinnät:
Kaava-alue
e sisältyy matkailu n vetovoima-aluees
seen, mattkailun ja
a virkistyk
ksen
kehittämisen kohde
ealueeseen
n. Kaavamerkinnällä on
n osoitettu matkailun ja virkisty
yksen
vyöhykkeittä, joihin koh
hdistuu alue idenkäytöllis
siä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamis
sta.
Kohde: mv
v 8415 Ylito
ornio-Pello järvialueet
Aluekuvaus
s: Matkailun
n vetovoim
mavyöhyke sisältää
s
Ylito
ornion ja P
Pellon kunta
akeskukset sekä
Ainiovaaran, Aavasaks
san, Ylitornio
on ja Pellon järvialueet ja
j Pellon vih
hreän pysäk
kin. Vyöhykk
keellä
on runsaas
sti matkailun
n vetovoimattekijöitä ja matkailupalv
m
veluja.
Kehittämis
speriaate: Ke
ehitetään ko
okonaisuuden
n matkailullista vetovoim
maa. Kehitettään matkaillu- ja
ohjelmapallveluita kuntakeskuksiiin, kyliin sekä Aava
asaksalle ja
a Ritavaara
aan. Kehite
etään
ylivaltakun
nnallista luo
onto-, kalasstus-, mets
sästys- ja kulttuurimat
k
tkailun yhte
eistyötä Ru
uotsin
kanssa.
Kaava-alue
eella sijaits
see matkaiilupalveluje
en kohde. Merkinnäl lä osoitetaan seudulliisesti
merkittäviä
ä matkailupalveluiden alueita, kuten matkailu- ja lomakeskuk
ksia, lomak
kyliä,
leirintäalue
eita tai muita
a vastaavia m
a majoitusta palvelevia ttoimintoja.
matkailua ja
Kohde: RM
M 1412 Rita
avalkea
Aluekuvaus
s: Ritavaara
a sijaitsee P
Pellon kunna
assa, n. 7 km
k kirkonkyllästä itään. Ritavalkeallla on
kahvila sekä
s
viisi rinnettä, joiden piituus on 800–1000m
m ja kork
keusero 12
20m.
Lasketteluk
keskuksessa
a on myös Snowpark ja lastenrrinne. Ritava
valkean leiriikeskuksessa
a on
majoitustilloja. Leirikes
skus sijaitse
ee Ritavalke
ean laskette
elukeskuksen
n vieressä, järven rann
nalla.
Lähiympäri
ristössä on mainiot
m
hiihtto-, laskettelu-, patikoin
nti-, suunnisstus- ja marj
rjamaastot. Myös
M
ampumara
ata on läh
heisyydessä. Laskettelu
ukeskuksessa on mah
hdollisuus harrastaa
h
m
myös
murtomaah
hiihtoa 3 ja 5 km valaistuilla
a laduilla. Kauniissa metsämaisemassa kie
ertää
Salmilompolon 30 km:n reitti.
nio – Pello
o järvialuee
et matkailun
n vetovoim
ma-alueeseen
n, matkailun
n ja
Kohde kuuluu Ylitorn
virkistykse
en kehittämis
sen kohdealu
ueeseen (mv
v 8415) ja siijaitsee virkiistysalueella (V 827).
Kehittämis
speriaate: Ke
ehitetään alu
ueen matkaillullista vetov
voimaa ja ym
mpärivuotisu
uutta.
Kaava-alue
e sijoittuu virkistysalu
v
ueelle. Merkinnällä oso
oitetaan pää
äasiassa ulk
koilu- ja rettkeily
sekä urheilu- ja virkisttystoiminnan
n alueita. Alueen virkistys-, maisem
ma- ja luonto
oarvot huom
mioon
ottava mettsätalous on
n sallittua. V
Virkistysalueella on voim
massa MRL 3
33 §:n muk
kainen ehdollinen
rakentamis
srajoitus.
Kohde: V 870
8
Ritavaarra
Aluekuvaus
s: Ritavaara sijaitsee Pe
ellon kuntake
eskuksesta 7 km itään. A
Alueella sijaiitsee Ritavallkean
hiihto- ja lasketteluk
keskus. Rita
avalkealla on
n 5 rinnetttä, joiden p
pituus on 800–1000
8
m ja
korkeusero
o 120 m. Ritavalkealla o
on mm. 3 km
k ja 5 km valaistut lad
dut. Alue sis
sältyy Ylitorn
nio –
Pello järviialueiden matkailun
m
ve
etovoima-alu
ueeseen, matkailun
m
ja
a virkistykse
en kehittäm
misen
kohdealuee
eseen (mv 8415).
8
Aluee
ella on pohjavesialue sek
kä matkailup
palvelukohde
e (rm 1412).
Kehittämis
speriaate: Ke
ehitetään ma
atkailu- ja virkistyskäytt
v
töä ympäriv
vuotisesti osa
ana matkailu
un ja
virkistykse
en kehittämis
sen kohdealu
uetta. Kehite
etään yhteistyötä yli raja
an Ruotsiin.
Kaava-alue
eelle sijoittu
uu tärkeä tai veden
nhankintaan
n soveltuv
va pohjave
esialue. Alu
uetta
koskevat toimenpiteet
t
t on suunn iteltava site
en, että pohjaveden la
aatu ja mää
ärä eivät niiden
vaikutukse
esta heikkene. Vedenha nkitaan soveltuvilla poh
hjavesialueillla on voima
assa MRL 33
3 §:n
mukainen ehdollinen ra
akentamisra
ajoitus.
Alueen sivuitse kulkee
e kantatie 8
83 sekä mo
oottorikelkk
kailureitti. Reitti on moottorikelkk
kailun
runkoreitti, jolta on jattkoyhteydet alueen ulkopuolisiin pää
ätaajamiin ja
a matkailuke
eskuksiin.
n kaava-alueen lähistölle
e on merkitty
y maakuntak
kaavassa my
yös seuraava
at toiminnot:
Ritavaaran
Kaava-alue
etta ympyrö
öi maa- j a metsäta
alousvaltain
nen alue (M 4509 Pellon maa
a- ja
metsätalou
usvaltaiset alueet).
a
Merrkinnällä osoitetaan pääasiassa ma
aa- ja mets
sätalouskäytttöön
tarkoitettujja alueita, joita voiidaan käytttää pääasiallista käy
yttötarkoitus
sta sanotta
avasti
haittaamattta ja luonne
etta muuttam
matta myös muihin tarko
oituksiin.
Kaava-alue
e sijoittuu ko
okonaisuude
essaan myös poronhoito
oalueelle.
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RITAVAARA
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AAVA
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Kaava-alue
een itäpuole
elle on me
erkitty maa
aseudun ke
ehittämisen
n kohdealu
ue
(mk 8034
8
Saukkoriipi-Konttajärvi-Rattosjärv i).
Merkinnällä
osoittetaan
ma
aaseutuvyöh
hykkeitä,
joihin
kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehitttämistarpeitta ja niiden yhteensovitt
y
tamista.

Y LEIS - JA
A ASEMAKA
AAVAT
Ritavaaran
n kaava-alue
eella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteissta yleis- ta
ai asemakaa
avaa.
Maakuntak
kaava on oh
hjeena muu
utettaessa tai laadittaessa yleiskaa
avaa ja ase
emakaavaa sekä
ryhdyttäes
ssä muutoin toimenpitei siin alueiden
nkäytön järjjestämiseksii. Jos asema
akaava laaditaan
alueelle, jolla ei ole oikeusvaik utteista yle
eiskaavaa, on
o asemaka
aavaa laaditttaessa otetttava
huomioon soveltuvin osin
o
yleiskaav
van sisältövaatimukset.
Ritavalkealle tehty oike
eusvaikutuksseton yleiskaava on hyv
väksytty 198
82.

R AKENNU
USJÄRJESTY
YS
Pellon kunn
nan rakennu
usjärjestys o
on astunut vo
oimaan 1.6.2002.

M AANOM ISTUS JA HALLINTA
H
Kaava-alue
een laajuus on
o noin 77 h
hehtaaria. Su
uunnittelualu
ueen maano
omistajana on kunta.

L AADIITUT

SELV
VITYKSET
T

Selvitystarrpeet ja niide
en laajuus ta
arkentuvat prosessin
p
ede
etessä yhtei styössä viranomaisten kansk
sa.

A RVIO
OITAVAT

V
VAIKUTU
KSET

Maankäyttö
ö- ja rakenn
nuslaissa on
n säädetty vaikutusten
v
selvittämine
s
en kaavaa la
aadittaessa. Kaavan tulee perustua
p
riitttäviin tutkim
muksiin ja se
elvityksiin (M
MRL 9 §). MR
RA 1 §:ssä on
o määritelty
y tarkemmin, että
e
vaikutuksia selvitetttäessä otettaan huomio
oon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaia
semmin te
ehdyt selvity
ykset sekä m
muut selvitys
sten tarpeellisuuteen va
aikuttavat se
eikat. Selvity
ysten
on annetta
ava riittävät tiedot, jotta voidaan arv
vioida suunn
nitelman tote
euttamisen merkittävät
m
v
välittömät ja vä
älilliset vaiku
utukset.
Maankäyttö
ö- ja rakenn
nuslaissa sää
ädetyt vaikuttukset:
1.
2.
3.
4.
5.

ym
mpäristövaiku
utukset,
yhd
dyskuntatalo
oudelliset,
sos
siaaliset,
kulttuuriset ja
mu
uut vaikutukset.

Selvityksett tehdään ko
oko siltä alu
ueelta, jolla kaavalla voidaan arvioid
da olevan merkittäviä
m
va
aikutuksia.
Arvioinnin perusteella voidaan arv
vioida suunnitelman tote
euttamisen m
merkittävät välittömät
v
ja
a välilliset vaikutukset:






ihm
misten elinoloihin ja eliny
ympäristöön
n;
ma
aa- ja kalliop
perään, vete en, ilmaan ja ilmastoon;
kas
svi- ja eläinlajeihin, luon
nnon monimuotoisuuteen ja luonnon
nvaroihin;
alu
ue- ja yhdysk
kuntarakentteeseen, yhd
dyskunta- ja energiatalou
uteen sekä liikenteeseen
n;
kau
upunkikuvaa
an, maisema
aan, kulttuurriperintöön ja rakennettu
uun ympäris
stöön.

Vaikutusten selvittäminen perustu u alueelta te
ehtyihin selv
vityksiin, olem
massa oleva
aan perustiettoon,
maastokäy
ynteihin, osa
allisilta ja virranomaisilta saataviin lä
ähtötietoihin ja palautteeseen, sekä
ä laadittavien suunnitelmien
n ympäristöä
ä muuttavien ominaisuu
uksien analyssointiin.
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NEN
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JA VU
UOROVAIK
KUTUS

O SALLISE
ET
Osallisella tarkoitetaan
n alueen ma
aanomistajia
a ja niitä, jo
oiden asumisseen, työnte
ekoon tai muihin
oloihin kaa
ava saattaa huomattava
asti vaikutta
aa, sekä vira
anomaisia ja
a yhteisöjä, joiden toim
mialaa
suunnittelu
ussa käsitellä
ään. (MRL 6 2 §)
Osallisia ov
vat


kiinteiistönomistajat



ne, jo
oiden asumis
seen, työhön
n tai muihin oloihin valm
misteilla olev
va kaava sa
aattaa huomattavasti vaikuttaa:
v
o





kaavan vaik
k
kutusalueen asukkaat, yritykset
y
ja elinkeinonh
harjoittajat, virkistysalue
eiden
k
käyttäjät,
ka
aavan vaikuttusalueen maanomistaja
at ja haltijat

virano
omaiset, joid
den toimialaa
a suunnittelu
ussa käsitellään:
o

k
kunnan
hallintokunnat ja
a lautakunna
at

o

Lapin elinkeino-, liikenn
L
ne- ja ympäristökeskus (ELY), Lapin
n liitto, Lapiin pelastusla
aitos,
L
Lapin
alueha
allintovirasto
o (AVI), Museovirasto ja Tornionlaak
kson maakun
ntamuseo

yhteis
söt, joiden to
oimialaa suu nnittelussa käsitellään:
o

a
asukkaita
ed
dustavat yht eisöt kuten asukasyhdis
stykset sekä kylätoimikunnat;

o

elinkeinonha
e
arjoittajia, yrrityksiä, tiettyä intressiä
ä tai väestöry
ryhmää edus
stavat yhteis
söt ja
y
yritykset;
Va
alkea Arctic Experience, Soulmate Huskies,
H
Pell on Ponsi (su
uunnistusjao
osto),
P
Pellon
Ponsi (hiihtojaostto), Pellon Yrittäjät
Y
ry, Pellon Kehittys Oy, Pello
on Laskettelurint
teet
Oy, Dig
gita, Pellon j akokunta, Orajärven
O
pa
aliskunta, Pe
ellon erä ry, Ritaerä ry, Mets
sähallitus
ja Yhteismetsä
ä

o

muut paikalllisella tai alu
m
ueellisella ta
asolla toimivat yhteisöt k
kuten tienho
oitokunnat ja
a ves
siensuojeluy
yhdistykset;

O SALLIST
TUMINEN
Osallisilla on
o oikeus otttaa osaa ka
aavan valmis
steluun, arvioida sen vaiikutuksia ja lausua kaav
vasta
mielipiteen
nsä (MRL 62 §). Osallisi lla on myös
s mahdollisuus esittää n
neuvottelun käymistä os
sallistumis- ja arviointisuun
a
nnitelman rii ttävyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristöke
eskukselle ennen
kaavaehdo
otuksen nähttäville asetta
amista (MRL 64 §).

Kuva 5. As
semakaavoittuksen vaihe
eet sekä osa
allistumismah
hdollisuudet.
t.
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JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET JA AIKATAULU

Aikataulu on suuntaa antava. Se on riippuvainen kaavaprosessin etenemisestä sekä viranomaisten lausunnoista ja aikatauluista.

K AAVOITUKSEN VIREILLETULO ( LOKAKUU 2016)
Pellon kunnanhallitus on kokouksessaan 10.10.2016 § 213 päättänyt laittaa Ritavaaran alueen
kaavoituksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 13.10. –
13.11.2016 väliseksi ajaksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laitetaan nähtäville kunnanhallituksen päätöksellä.
OAS on saatavilla Pellon kunnan kunnantalolta ja kunnan internetsivuilla osoitteessa:
www.pello.fi/asukkaat/asumispalvelut/kaavoituspalvelut-ja-rakennusvalvonta/. Vireilletulosta ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on kuulutettu Meän Tornionlaakso lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on saatavilla kunnasta koko kaavaprosessin ajan, jolloin osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja
vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

A SEMAKAAVAN VALMISTELUVAIHE ( LOKAKUU – JOULUKUU 2017)
Asemakaavasta järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu.
Pellon kunnanhallitus päättää valmisteluvaiheen aineiston asettamisesta nähtäville. Nähtäville
asettamisesta tiedotetaan julkisesti Meän Tornionlaakso -lehdessä sekä Pellon kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana joko kirjallisesti tai suullisesti. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava Pellon kaupunginhallitukselle ennen nähtävilläolon päättymistä. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto on alustavan aikataulun mukaan nähtävillä joulukuussa 2016. Valmisteluvaiheessa asemakaava-alueen
maanomistajille lähetetään postitse tiedote kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti.
Valmisteluvaiheen aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään
koosteeksi ja siihen laaditaan vastineet.

ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHE

( TAMMIKUU – MAALISKUU 2017)

Asemakaavaehdotus valmistuu alustavan aikataulun mukaan helmikuussa 2017.
Pellon kunnanhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan
julkisesti Meän Tornionlaakso -lehdessä sekä Pellon kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kirjallisena Pellon kunnanhallitukselle ennen nähtävilläolon päättymistä. Ehdotusvaiheessa asemakaava-alueen maanomistajille lähetetään postitse tiedote kunnassa tiedossa olevien
osoitteiden mukaisesti.
Kaavaehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa 2. viranomaisneuvottelu.
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään ehdotusvaiheessa lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute
käsitellään koosteeksi ja siihen laaditaan vastineet.

ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE

( HUHTIKUU 2017)

Pellon kunnanvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä Pellon kunnanhallituksen esityksen
perusteella. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan ELY-keskusta, muita lausunnon
antaneita ja tiedottamista erikseen pyytäneitä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.
Asemakaavan saatua lainvoiman siitä ilmoitetaan voimaantulokuulutuksella.
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PELLON KUNTA
RITAVAARAN ASEMAKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Y HTEYSTIEDOT
Asemakaavan
valmistelusta
saa
lisätietoja
Pellon
kunnan
www.pello.fi/asukkaat/asumispalvelut/kaavoituspalvelut-ja-rakennusvalvonta/
henkilöiltä:

internetsivuilta
sekä seuraavilta

Pellon kunta
Kunnantie 4, 95700 PELLO
Sami Baas
Kunnanjohtaja
puh. 040 7123 813
sami.baas@pello.fi

Kaavaa laativa konsultti:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU
Janne Tolppanen
Arkkitehti, kaavoituksen ja maankäytön Pohjois-Suomen tiiminvetäjä
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi
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