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Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Ristimellan alue 

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän 
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioimisesta. 

Osallisilla on MRL:n 64 § 2 mom:n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä 
tämän OAS:n riittävyydestä. 

2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 

Tehtävänä on laajentaa Äkäslompolon asemakaava koskien Ristimellan aluetta. 
Asemakaavan laajennusalueella on osittain voimassa Ristimellan ranta-asemakaava, 
joka muuttuu kaavatyön myötä Äkäslompolon asemakaavaksi. Tavoitteena on osoittaa 
uutta, yleiskaavan mukaista lomarakentamista kyseiselle laajennusalueelle.  

Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue on yhteensä n. 149 ha, josta 96 ha on 
Ristimellan ranta-asemakaavan alue ja n. 53 ha on asemakaavoittamatonta aluetta. 

Muutettava Ristimellan ranta-asemakaava käsittää korttelit 1, 2, 4, 7, 13-15, 18-28, 
30-36, 40-46 340-368 ja 370 sekä niihin rajautuvat katu-, maa- ja metsätalous- sekä 
virkistysalueet (Ks. ote ajantasakaavasta kohdassa 4.4.). 

Tarkoitus on solmia maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa. 

3 Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnan pohjoisosassa Äkäslompolon kylässä. 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Muonion kuntarajaan, idässä Äkäsjokeen ja 
Pallas-Ylläs-tunturin kansallispuistoon, etelässä Äkäslompolo-järveen ja lännessä 
Tiuranjärventielle (maantie 940). 

Suunnittelualue on kokonaan yksityisomistuksessa. Alueelle on rakennettu pääosin 
loma-asutusta ja matkailupalveluja.  

Ylläksen matkailukeskus on Kolarin ja Muonion kunnissa sijaitseva matkailualue, jonka 
ytimen muodostavat Yllästunturi sekä Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylät palveluineen. 
Asukkaita Ylläsjärvellä on 250 ja Äkäslompolossa noin 500. Vuonna 2006 valmistunut 
Maisematie yhdisti kyliä. Kylien välimatka lyheni 15 kilometriin. Ylläksen matkailu alkoi 
jo 1930-luvulla, jolloin saapuivat ensimmäiset hiihtomatkailijat. Yllästunturi on tänään 
kansainvälinen matkailukeskus, jolla on majoituskapasiteettiä yhteensä noin 22 000 
vuodepaikkaa.  

Äkäslompolon kylä on seitsemän tunturin ympäröimä matkailukylä ja 
matkailukeskuksen ydinalue. Äkäslompolon perinteinen kyläympäristö on viime vuosina 
muuttunut matkailupalveluiden ja loma-asuntojen rakentamisen myötä. Maisemassa 
erottuvat kuitenkin edelleen selvästi kylän piirteet, järveä kohti suuntautuneet 
rantapellot ja –niityt sekä perinteinen rakennuskanta. Järvi on tärkeä osa kylän 
rakennetta ja kyläkuvaa.  
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Äkäslompolon kylä on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeäksi alueeksi (ma 5982), varausperusteena maakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö. Kylän kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet 
huomioidaan. Uudisrakentamisessa otetaan huomioon kylärakenne. Näkymiä järvelle 
säilytetään.  

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu matkailupalveluiden alueeksi (RM 1406 
Ylläksen matkailukeskus), jota tulee kehittää kahden keskustan alueena, joissa on tiiviit 
ydinalueet laskettelurinteiden tuntumassa. Kylien kehittämisessä otetaan huomioon 
perinteisten kyläympäristöjen arvot. Varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja 
palvelujen sijoittamiseen. Otetaan huomioon sijainti matkailun vetovoima-alueella.  

Kylä sijaitsee Levi-Ylläs-Olos-Pallas-Hetta matkailun vetovoima-alueella, matkailun ja 
virkistyksen kehittämisen kohdealueella (mv 8411). Kansainvälisesti merkittävä 
matkailualue, jonka matkailullista vetovoimaisuutta tulee kehittää kokonaisuutena.  

Äkäslompolon kylä sijaitse erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella 
(vaaleanpunainen rajaus), jossa valtionmaata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä 
aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. (Suunnittelualueella ei kuitenkaan ole 
valtion maata.) 

On huomioitava koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset koskien 
meluhaittojen ehkäisemistä, arvokkaiden luonnonympäristöjen, maisema-alueiden ja 
rakennetun kulttuuriympäristön huomioon ottamista, metsänkäsittelyä herkillä alueilla, 
ranta-alueiden kulkuyhteyksiä, poronhoidon toimintaedellytyksiä, rakentamisen 
välttämistä maisemallisesti aroilla paikoilla sekä tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-
alueilla, kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä Natura-arvioinnin tarveharkintaa.  

4.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Ylläksen osayleiskaavan muutos, jonka 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.2.2008 ja, joka on astunut voimaan 2011 kun 
siihen kohdistuneet valitukset hylättiin KHO:ssa. 

Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2025. Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa asemakaavaa. 

Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA-2 ja RA-3) ja 
hotelli- ja matkailupalvelujen alueeksi (RM-1) sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR).  

Osayleiskaavassa on mitoitusohjeita: Loma-asuntoalueella (RA-3) aluetehokkuus tulee 
olla alle 0,03 tai välillä 0,03 ja 0,05 (RA-2). Hotelli- ja matkailupalvelujen alueella (RM-
1) aluetehokkuus tule olla välillä 0,05 ja 0,2. 

Suunnittelualueelle on yleiskaavassa merkitty ohjeellinen ulkoilureitti, ohjeellinen 
ratsastusreitti, moottorikelkkareitti ja kevyen liikenteen väylä sekä yksi kokoojakatu. 
Osayleiskaavassa on merkitty yhteys seudulliseen ulkoilureittiin ja yksi 
muinaismuistokohde (sm/1). Lisäksi on huomioitava koko yleiskaava-aluetta koskevat 
määräykset. 



FCG SUUNNI

 
25.2.2013 ta
 
 
 
 

FCG Suunnitt
Aittatie 3, 9
Puh. 010 409

 

ITTELU JA TEK

ark. 12.2.2014

telu ja tekniik
6100 Rovani
90, fax 010 40

Kuva 5.

KNIIKKA OY 

4 

kka Oy 
emi 
09 5801, www

. Ote osaylei

w.fcg.fi 

skaavasta ja

O
a
 
 
 

 

a suunnittelu

Osallistumis-
rviointisuun

ualueen raja

 ja 
nitelma 

us 

 

 
 
 

Y

6 (12)

 
 
 

Y-tunnus 2474
Kotipaikka H

) 

 
4031-0 
elsinki 

 

 



FCG SUUNNI

 
25.2.2013 ta
 
 
 
 

FCG Suunnitt
Aittatie 3, 9
Puh. 010 409

 

ITTELU JA TEK

ark. 12.2.2014

telu ja tekniik
6100 Rovani
90, fax 010 40

KNIIKKA OY 

4 

kka Oy 
emi 
09 5801, wwww.fcg.fi 

O
a
 
 
 

 

 

 

 

Osallistumis-
rviointisuun

 

 

 

 ja 
nitelma 

 

 
 
 

Y

7 (12)

 
 
 

Y-tunnus 2474
Kotipaikka H

) 

 
4031-0 
elsinki 

 

 

 

 

 



FCG SUUNNI

 
25.2.2013 ta
 
 
 
 

FCG Suunnitt
Aittatie 3, 9
Puh. 010 409

 

 

ITTELU JA TEK

ark. 12.2.2014

telu ja tekniik
6100 Rovani
90, fax 010 40

KNIIKKA OY 

4 

kka Oy 
emi 
09 5801, www

 

w.fcg.fi 

O
a
 
 
 

 

Osallistumis-
rviointisuun

 ja 
nitelma 

 

 
 
 

Y

8 (12)

 
 
 

Y-tunnus 2474
Kotipaikka H

) 

 
4031-0 
elsinki 

 

 



FCG SUUNNI

 
25.2.2013 ta
 
 
 
 

FCG Suunnitt
Aittatie 3, 9
Puh. 010 409

 

4.4 Asem

R
a
m
k

ITTELU JA TEK

ark. 12.2.2014

telu ja tekniik
6100 Rovani
90, fax 010 40

makaava 

Kuva 6
asemak

Laajennus
alue n. 0,6

Ristimellan 
asemakaav
muutos, 20
korttelit 1 j

KNIIKKA OY 

4 

kka Oy 
emi 
09 5801, www

6. Ote Äkä
kaava-alueet

s-
6 ha 

 ranta-
van 
006 
a 2 

w.fcg.fi 

äslompolon 
t ja asemaka

Laajennu
alue n. 3,

O
a
 
 
 

 

asemakaav
aavan laajen

L

s-
,9 ha 

Ris
ka
KV
k-7

Osallistumis-
rviointisuun

van yhdiste
nnusalueet w

aajennusal

Risti
on v

stimellan ra
avan muut

V hyv. 27.6
7, 349-368

R
a
m
k

 ja 
nitelma 

elmäkartasta
www.kolari.fi 

ue n. 48 ha

mellan rant
ahvistettu 

anta-asema
os  
.2007 
 ja 370 

Laajennus
alue n. 0,

Ristimellan r
semakaava

muutettu, 2
orttelit 44-

 

 
 
 

Y

a, muutetta
  

a 

takaava,  
18.4.1980 

a-

s-
6 ha 

ranta-
an on 
2010 
-46 

9 (12)

 
 
 

Y-tunnus 2474
Kotipaikka H

  

avat ranta-

 

) 

 
4031-0 
elsinki 

-



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

 10 (12) 

    
25.2.2013 tark. 12.2.2014    
    
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Aittatie 3, 96100 Rovaniemi 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5801, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

4.5 Rakennusjärjestys 

Kolarin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.6.2002 § 39 ja 
on voimassa 8.8.2002 alkaen. 

4.6 Pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana käytetään alueelle 2007 ilmakuvattua ja laadittua pohjakarttaa. 
Pohjakartta on maanmittauslaitoksen hyväksymä MML/77/621/2008.  

5 Osalliset ja tiedotus 

Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §) 

Yksityiset ja yhteisöt 
- Suunnittelualueen maanomistajat ja haltijat 
- Äkäslompolon alueen asukkaat, loma-asukkaat ja kylän kävijät  
- Äkäslompolon kyläyhdistys ry 
- Karilan yksityistien tiekunta 
- Torniolaakson Sähkö Oy, Myllytie 1, 95700 PELLO 
- Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy, Martinsaarentie 3, 95970 ÄKÄSLOMPOLO 
- Muonion paliskunta, pj. Taisto Ristimella 
- Äkäslompolon matkailu Oy 
- Ylläksen matkailu Oy 
- Ylläksen matkailuyhdistys ry 
- Ylläksen ystävät ry 
- Lapin luonnonsuojelupiiri 
- Tornionlaakson maakuntamuseo 
 
Viranomaiset 
- Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta 
- Kolarin rakennuslautakunta 
- Kolarin tekninen lautakunta 
- Muonion kunta 
- Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), (Liikenne- ja 

infrastruktuuri, Ympäristö- ja luonnonvarat) 
- Lapin liitto 
- Lapin pelastuslaitos 
- Museovirasto 

 

Kaavoituksen aloittamisesta ja hankkeen etenemisestä kaikissa tiedotusvaiheissa 
tiedotetaan kuulutuksella Kolarin kunnan virallisella kuulutusilmoitustaululla ja kunnan 
internetsivuilla osoitteessa www.kolari.fi hakupolkuna Asuminen ja rakentaminen > 
Vireillä olevat kaavat sekä paikallislehdessä (Lapin kansa, Luoteis-Lappi). Kunta 
lähettää maanomistajille kirjeet.  

Kaavan kuulutukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja –
ehdotus selostuksineen ja liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä 
toimistossa ja kunnan Internetsivuilla osoitteessa www.kolari.fi hakupolku > Kunnan 
palvelut >Vireillä olevat kaavat. 
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6 Arvioittavat vaikutukset 

Arvioinnit perustuvat nykytilanteesta tehtyihin havaintoihin, selvityksiin ja osallisilta 
saatuun palautteeseen. Arvioidaan asemakaavan totuttamisen vaikutuksia seuraavasti: 

Ympäristövaikutukset 
luonnonympäristöön 

Arvioidaan vaikutuksia olemassa olevaan kasvillisuuteen ja 
eläimistöön sekä alueella esiintyviin luonnonsuojelukohteisiin 
sekä pinta- ja pohjavesialueisiin. Suunnittelualue on melkein 
kokonaan pohjavesialuetta. Aiemmin ranta-asemakaavan 
alueella tehty luontoselvitys täydennetään uusien 
rakentamiseen osoitettavien alueiden osalta. Muita täydentäviä 
selvityksiä tehdään tarpeen mukaan. 

Natura-arvioinnin tarveharkinta tehdään Ylläs-Aakenus alueen 
osalta (SCI FI 130 0618) ja Tornionjoen-Muoniojoen 
vesistöalueen osalta sekä yhteisvaikutusten osalta (SCI FI 130 
1912). 

Rakennettuun 
ympäristöön ja 
kulttuuriympäristöön 

Arvioidaan asemakaavan laajennuksen mahdollistaman 
rakentamisen vaikutukset kylän yhdyskuntarakenteeseen ja 
taajamakuvaan sekä Äkäslompolon kylän kulttuurimaisemaan. 

Alueella tunnetaan yksi kiinteä muinaisjäännöskohde. 
Arkeologisia kohteita ei ole selvitetty aiempien kaavavaiheiden 
yhteydessä. Alueen muinaisjäännöstietoja päivitetään 
tarvittaessa.  

Liikenteeseen ja 
liikenneväyliin 

Arvioidaan asemakaavan laajennuksen vaikutuksia nykyiselle 
yksityisteiden verkostolle, Tiuranjärventielle (maantie 940) ja 
sen varrella kulkevalle kevyen liikenteen reitille. Arvioidaan 
vaikutuksia liikennemäärään, liikenne-turvallisuuteen ja -
sujuvuuteen.  

Vaikutukset teknisen 
huollon verkostoihin 

Arvioidaan asemakaavan laajennuksen aiheuttamat muutos- ja 
laajennustarpeet vesihuollon, sähköjakelun ja muihin teknisen 
huollon verkostoihin. 

Ihmisten elinoloihin ja 
viihtyisyyteen 

Todetaan nykytilanne mm virkistyspalveluiden ja –reitistön 
osalta ja mahdolliset häiriötekijät. Arvioidaan vaikutukset 
matkailuympäristön viihtyisyyden ja palvelujen osalta. 

Suhde yleiskaavaan Arvioidaan onko asemakaavan laajennus Ylläksen 
osayleiskaavan muutoksen mukainen.  

VAT Arvioidaan miten 1.3.2009 voimaan tulleet tarkistetut 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) huomioidaan ja 
edistetään kaavassa. 
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7 Aikataulu 

Suunnitteluvaiheet ja tavoitteellinen aikataulu vaiheittain:  

ALOITUS 

2013 / 03-05 

Kaavan laajennuksen vireilletulosta on tiedotettu 7.3.2013 

Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma (OAS) on asetettu 
julkisesti nähtäville 11.3 – 9.4.2013. 

Viranomaisneuvottelut on pidetty 5.3.2013 

VALMISTELUVAIHE 

2014 / 02-03 

Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen asetetaan julkisesti 
nähtäville.  

Asiasta kuulutetaan ja lausuntoja pyydetään.  

Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus kertoa 
mielipiteensä valmistelumateriaalista.  

EHDOTUSVAIHE 

2014 / 08-09 

Asemakaava tarkistetaan ehdotukseksi saadun palautteen 
pohjalta. Asemakaava-ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.  

Asiasta kuulutetaan ja lausuntoja pyydetään.  

Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus tehdä 
muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

Toiset viranomaisneuvottelut pidetään tarvittaessa.  

HYVÄSKYMISVAIHE 

2014 / 10-12 

Kolarin kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. 
Asemakaavan astuu voimaan valitusajan päätyessä 
kuulutuksella. Mahdolliset valitukset käsitellään hallinto-
oikeudessa.  

 

8 Yhteystiedot 

Suunnittelutyötä ohjaavat Kolarin kunnan viranhaltijat. 

Lisätietoja saa Kolarin kunnan teknisestä toimistosta ja kaavan laatijalta FCG:stä.  

Kolarin kunta    FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Kullervo Lauri    Eva Persson Puurula 
maankäyttöins.    arkkitehti SAFA 
Isopalontie 2, 95900 Kolari  Aittatie 396 100 Rovaniemi 
puh. 040-0395587   p. 050-3120281 
kullervo.lauri <a> kolari.fi  eva.persson-puurula <a> fcg.fi 
 


