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1.                PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
1.1                Tunnistetiedot 
 

Kolarin kunnan, Äkäslompolon asemakaavan muutos 
Kunnanosa: 2 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita: 50, 59 ja 63 
Kaavanlaatija: Seitap Oy 

 
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaava-alueet sijaitsevat Kolarin kunnan, Äkäslompolon kylän 
länsiosassa (kuva 1). 

 

 
                        
 Kuva 1.  Korttelit 50, 59 ja 63 sijaintia osoittava kartta. 
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1.3 Kaavan muutoksen tavoitteet 
 

Asemakaavan muutosalue käsittää Äkäslompolon asemakaavan  kortteleita 
50, 59 ja 63. Tavoitteena on  tehdä  seuraavanlaisia muutoksia: 
 
Korttelin 50 rakennuspaikan 2 rakennusoikeutta siirretään 50 k-m2  
rakennuspaikalle 1 ja tarkistetaan rakennusalojen rajoja. 
 
Korttelin 59 alueella selviteään  rakennuspaikan 1 mahdollista jakamista 
kahteen osaan ja tarkistaa rakennusoikeutta. 
 
Korttelin 63 alueella rakennuspaikalla 1 rakennusoikeden pienimutoinen 
korottaminen.  
 
 

2                 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kunta ilmoitanut kuulutuksella 
23.03.2017, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin 27.03- 
25.04.2017 väliseksi ajaksi nähtäville. 
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä  23.10.-
21.11.2017. 
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville xx.xx.2017 – 
xx.xx.2018. 

 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Asemakaavan muutosalueet sijoittuvat Äkäslompolon keskusta-alueelle. 
Alueet ovat katu- ja vesihuoltoverkon piirissä.  
 
Muutoksenalaiset korttelit 59 ja 63 on asemakaavassa osoitettu loma-
asuntorakentamiseen. Korttelin 50 alueella sallitaan asemakaavan mukaan 
asunpientalojen rakentamisen lisäksi myös majoitus- ja liikerakennusten 
rakentaminen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuurakennusten 
rakentaminen, enintään 50 % rakennusoikeudesta. Liike- ja 
teollisuurakennusten osuus saa olla enintään 20  % rakennusoikeudesta. 
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3.1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
 
Äkäslompolo on luokiteltu yhdeksi Kolarin kunnan arvokkaista 
kulttuuriympäristöistä. Kyläkuvassa on kumminkin tapahtunut viimeisten 
vuosikymmenien aikana huomattavia muutoksia uudisrakentamisen 
vaikutuksesta. Vanhoja rakennuksia on purettu ja tilalle on rakennettu  
vanhasta rakentamistavasta täysin poikkevia rakennuksia. Loma-asuminen on 
vallannut vanhoja asuinalueita.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

 
 
Kuva 2 Nykyinen maankäyttöä asemakaavan muutosalueilla ja niiden 
ympäristössä.  
 
Korttelin 50 rakennuspaikka 3 on ainoastaan rakennettu. Alueella on 
asumiskäytössä olevia rakennuksia.  
 
Korttelin 59 alueen rakenuspaikosita rakennuspaikka 1 on rakennettu. 
Rakennuspaikalla on asemakaavan mukaisesti loma-asunto. 
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Korttelin 63 alueen kaikki viisi rakennuspaikkaa on rakennettu. Alueilla on 
lama-asuntorakennuksia.  
 

 

 
 
Kuva 3  Korttelin 69, tontin 1 alueen rakennuksia. 
 
 

 
 
 
Kuva 4  Korttelin 50 tontin 1 Porokoantien ja Hirvikoantien risteyksestä katsot-
tuna.   Tontin alueella ollut sähkölinja on poistettu.  
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Kuva 5 Korttelin 63 tontin 1 alueen rakennuksia. Alueella on kaksi loma-
asuntorakennusta. 
 
Luonnonympäristö 
 
Luototyyppien kuvaukset: 
 
Muutosalueet ovat kuivahkoa kangastaa. Korttelien 59 ja 63 sekä niiden ym-
päristössä  on mäntyvaltaista metsää (kuvat 3 ja 5). Varpukerros on  varik-
senmarjaa, mustikka  ja puolukkaa. Jonkin verran myös kanervaa, juolukkaa 
ja suopursua. Pohjakerroksessa yleisesti sammalia. Yleisimpiä kynsisammal 
ja seinäsammal. Korttelin 50 alue on pääosin vanhaa peltoaluetta. Alueen län-
sireunassa, rakennuspaikalla 1 on nuorta koivumetsää (kuva 4). 
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Väestön rakenne ja sen kehitys Ylläksen alueella. 
 

 
Kuva 5. Äkäslompolon ja Ylläsjärven väkiluku vuosina 1985-2004 sekä 
ennuste vuosille 2005-2020 (Mari Hakkarainen, Maisemalaboratoriohanke, LabSoc, 
2005). 

 
Koko kunnan väestökehitykseen nähden kylien väestökehitys on positiivinen. 
Koko kunnan väestön on ennustettu laskevan vuoteen 2020 mennessä 
nykyisestä  (v.2005) 3819   asukkaasta  3030 asukkaaseen. Tilastokeskuksen 
arvio on kumminkin varovaisempi. Sen mukaan  v.2020 kunnan väestön 
määrä olisi 3428  asukasta. 
 
Majoituspalvelut 
 
Ylläksen alueella on arvioitu olleen noin 18 000 vuodepaikkaa v.2005.  
 
Tavoitteeksi on asetettu 34.500 vuodepaikkaa vuodelle 2020 ja 50.250 
vuodepaikkaa vuodelle 2040 (Lähde: Yläs II kehittämissuunnitelma). 
 
Hotellien vuodepaikkamäärän tavoitteksi kehittämisuunnitelmassa on asetttu 
v.2020  noin 2400 vuodepaikkaa, jolloin lisäystä vuoteen 2005  on noin 1400 
vuodepaikkaa.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkistamisesta. MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnitte-
lussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon 
ottaminen siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 

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

Maakuntakaava 
  Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan  alueeseen.  
Äkäslompolon kylä kuuluu maakuntakaavassa laajaan matkailupalveluiden 
alueeseen (RM 1406). Merkinnällä on osoitettu seudullisesti merkittäviä mat-
kailupalveluiden alueita, kuten matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomaho-
telleja, leirintäalueita tai muita matkailua palvelevia toimintoja. 
 
Tunturi-Lapin maakuntakaavan muutoksen on Lapin Liiton liittovaltuusto hy-
väksynyt 25.11.2009 ja Ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010.  

 
 Yleiskaava  

 Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläksen yleiskaavan muutoksen  
27.2.2008.  Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen hallinto-
oikeuteen tehdyt valitukset yleiskaavasta 14.4.2011. 

 Yleiskaavassa  korttelin 50 alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon 
alueeksi (PY). Korttelin 59 alue on yleiskaavassa osoitettu keskustatoiminto-
jen alueeksi (C) ja korttelin 63 alue loma-asuntoalueeksi (RA-1). 

Yleiskaavan aluekuvaukset: 
PY JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, Koulun, päiväkodin, ja kirkon ympäris-
tö on merkitty varattavaksi julkisille palveluille ja hallinnolle. Alueita on esitetty lähinnä nykyisiä tar-
peita varten. 
C KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE, Täydennysrakennettava ja tiivistettävä kylämäisen asutuksen 
ja palvelujen alue, jota kehitetään korkeatasoisena kävely-ympäristönä. Alueelle saa rakentaa enintään 
kaksikerroksia rakennuksia. Alueelle ei saa sijoittaa MRL 114§:n tarkoittamaa vähittäiskaupan suuryk-
sikköä. 
RA-1 LOMA-ASUNTOALUE, Tiiviin lomarakentamisen alue. Alue tulee asemakaavoittaa. Aluete-
hokkuuden tulee olla välillä 0,03...0,05. 
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Kuva . Ote Ylläksen yleiskaavan muutoskartasta. 

 
Asemakaavat 

 Korttelin 50 alueella on voimassa Lapin lääninhallituksen  5.10.1998  vahvis-
tama asemakaava, korttelin 59 alueella on voimassa Lapin läänihallituksen 
5.5.1989/U467 vahvistama asemakaava ja korttelin 63 alueella Lapin läänin-
hallituksen 8.1.1988/U12 vahvistama asemakaava.  

Pohjakartta 
 
Äkäslompolon kylän alueelle on laadittu uusi kaavoituksen pohjakartta, joka 
on  hyväksytty 26.11.2009. 
 
Maanomistus 
 
Kaavamuutosalue on kokonaan yhteisöjen ja yksityisten maanomistajien 
omistuksessa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 
 
4.1 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

Asemakaavan selostuksen liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 
2),  jossa on esitetty kaavoituksessa noudatettavasta osallistumisesta ja yh-
teistyöstä. 
 

4.3.1         Vireilletulo 
 

Asemakaavan vireilletulosta kunta on ilmoittanut kuulutuksella 23.3.2017                  
jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti nähtäville  
(ks. 2.1). 

 
4.5 Asemakaavaan muutoksen suhde yleiskaavaan 

Yleiskaavassa korttelin 50 alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). 
Asemakaavassa korttelin 50 alue on osoitettu Asuinpientlojen ja 
majoitusrakennusten korttelialueeksi (AP-1).  Alueella sallitaan asemakaavan 
mukaan asunpientalojen rakentamisen lisäksi myös majoitus- ja 
liikerakennusten rakentaminen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman 
teollisuurakennusten rakentaminen, enintään 50 % rakennusoikeudesta. Liike- 
ja teollisuurakennusten osuus saa olla enintään 20  % rakennusoikeudesta. 
  
 
Korttelin 59 alue on yleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). 
Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 59 alue on loma-asuntojen kort-
telialueeksi (RA).  

Korttelin 63 alue on yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA-1). 

Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 63 alue on osoitettu loma-
asuntojen korttelialueeksi (RA). 

Asemakaavan muutoksessa noudatetaan voimassa olevien asemakaavojen 
mukaisia merkintöjä ja määräyksiä niitä tarpeellisilta osin täydentäen. 

  5                ASEMAKAAVA  
 
5.1             Mitoitus 

 
Asemakaavan muutosalueiden pinta-ala on yhteensä 2,802   ha. Korttelialueet 
noudattavat voimassa olevien asemakaavojen mukaisia rajoja. Ainostaan ra-
kennusoikeuksia on lisätty kortteleiden 59 ja 63 alueilla yhteensä 180  k-m2. 
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5.2 Aluevaraukset  
 

Korttelin 50  alueen rakennusoikeus on säilytetty voimassa olevan 
asemakaavan mukaisena. Ainoastaan rakennusoikeuksia on muutettu 
rakennuspaikkojen 1 ja 2 välillä.  
 
Korttein 59 alueelle on lisätty rakennusoikeutta 150 k-m2. Alueelle 
mahdollistetaan toisen loma-asumiseen tarkoitetun rakennuksen 
toteuttaamisen. Alueella oleva autokatos tullaan siirtämään 
uudissrakennuksen  rakentamisen yhteydessä Kaupinjärventien varteen.  
 
Korttelin 63 alueen, rakennuspaikan 1 rakennusoikeutta on korotettu 30 k-
m2:llä. Rakennusoikeuden lisäys mahdollistaa alueella olevissa rakennuksissa 
olevien terassitilojen ottamisen  asumiskäyttöön. Rakennusten julkisivuun eikä 
ulkomittoihin ei muutoksilla ole vaikutusta. 

 
6.1              Vaikutukset  rakennettuun ympäristöön 

 
Kaavamuutoksilla  täydennetään ja tiivistetään asemakaavoilla jo 
muodostununeita rakenteita. Asemakaavan muutoksessa 
asemakaavamääräykset ovat samat kuin Äkäalompolossa on yleisesti 
käytetty. Uudisrakentaminen ohjataan näillä määräyksillä materiaaleliltaan ja 
rakentamistavaltaan Äkäslompolon kylään sopivaksi. Asemakaavan muutos 
määräyksineen toteuttaa Ylläksen yleiskaavan muutoksella kylän 
kehittämiselle asetettuja tavoitteita. 
 

 6.2             Vaikutukset liikennöintiin 
  

Asemakaana muutoksilla ei ole vaikutuksia liikenneverkkoihin. Liikennöinti  
korttelialueille kulkee rakennetun katuverkoston kautta. 

 
 
6.3 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet  
 

Asemakaavaa laadittaessa on tunnistettu seuraavat Valtakunnallisten 
           alueidenkäyttötavoitteita: 
 
            ”Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään”. 
 

”Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja va-
paa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläver-
kostoa ja sekä infrastruktuuria”. 

 
Asemakaavan muutoksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden toteutumista. 
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6.4        Tornionjoen- Muonionjoen  Natura 2000-alue ja sen luontoarvot 
 

Tornionjoen- Muonionjoen Natura-alueen suojelu kohdistuu vain yhteen luonto-
tyyppiin-  Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit sekä saukkoon.  

 
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit- luontotyyppiin luetaan luonnontilaiset ti 
lähes luonnontilaiset jokireititti niiden osat boreaalisella ja hemiboreaalisella 
vyöhykkeellä. Luontotyypillä vesi on niukkaravinteista, veden pinnan vuodenai-
kainen korkeusvaihtelu on suurta ja talvella vedenpinta jäätyy. Jokisuulla, missä 
veden kuluttavan ja kuljettavan vaikutuksen vuoksi 
(http://www.vyh.fi/luosuo/n2000/tayden/joki.htm). 

 
6.5        Natura-tarveharkinta 
 

 Asemakaavan muutos koskee rakennetun vesihuollon piirissä olevia voimassa 
olevan asemakaavan mukaisia korttelialueita. Asemakaavan muutoksesta ei ai-
heudu pohja- tai pintavesien pilaantumisen vaaraa eikä siten aiheuta uhkaa niil-
le luontoarvoille joiden perusteella Tornion-Muonionjoen vesitöalue on Natura-
aluetta. 
Natura-arviointi ei ole tarpeen. 
 
 
Rovaniemellä, 11. päivänä joulukuuta 2017 

 
    

Tapani Honkanen, maanmitt. tekn. YKS-282 
 
 
Martti Pörhölä, ins. 
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