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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KOLARIN KUNTA 

ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, RÖHKÖMU-

KANMAA III  

 

Asemakaavan laajennus koskee: 

Kiinteistöä 273-893-10-1 KOLARIN VALTIONMAA, YLLÄS 

 

Asemakaavan laajennuksella muodostuu: 

Korttelit 609-616, virkistys- ja katualuetta.  

 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 11.11.2021 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

on ollut nähtävillä 18.11. – 17.12.2021 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2022 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__ – __.__.2022 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2022 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnassa Äkäslompolon kylän 

Röhkömukanmaassa, Yllästunturin pohjoisrinteellä, maantie 9401 

(Tunturintie) länsipuolella, vain alle kilometrin päässä Ylläs Ski Re-

sortin hiihtokeskuksesta pohjoiseen ja Äkäslompolon kylän palve-

luista noin 2,5 km kaakkoon. Suunnittelualue koostuu osasta kiin-

teistöä 273-893-10-1 KOLARIN VALTIONMAA, YLLÄS. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa suunnit-

telualueelle loma-asuntojen korttelialueiden (RA) sijoittuminen 

sekä osoittaa korttelialueiden sisäinen liikennöinti tarkoituksenmu-

kaisella tavalla.  



Nosto Consulting Oy  6 (26) 

Kolarin kunta: Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa III  
Kaavaselostus, Versio 0.91 (Luonnos)  10.5.2022 

 

Laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuk-

sia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnal-

lisia asioita tai että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvel-

vollisuuden kannalta tärkeitä. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue koostuu osasta kiinteistöä 273-893-10-1 KOLARIN 

VALTIONMAA, YLLÄS.  Suunnittelualue on asemakaavoittamaton ja 

rajautuu pohjoisessa Kolarin kunnanvaltuuston 29.9.2014 § 23 hy-

väksymään Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukan-

maa. Idässä suunnittelualue rajautuu maantiehen 9401 (Tunturin-

tie) ja etelässä ja lännessä asemakaavoittamattomiin alueisiin.  

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 8 hehtaaria. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnan koillis- ja itäosassa sijait-

sevalla nk. Ylläsjaksolla, jonka korkein tunturi on Yllästunturi, lähes 

100 km pitkän Ounasselän tunturijonon eteläinen pääte, jonka 

huippu kohoaa yli 700 m mpy. Suunnittelualue kuuluu Ounasselän 

tunturiseudun maisema-alueeseen. Suunnittelualueen maaperä on 

hiekkamoreenia ja kallioperä kvartsiittia.  

 
Maaperäkartta, GTK Maankamara. 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys 16.11.2021, joka on 

selostuksen liitteenä 4. Laaditun selvityksen mukaan suunnittelu-

alue on pääosin mäntyvaltaista kuivahkoa kangasmetsää, mutta 

alarinteessä kuusen osauus kasvaa ja metsätyyppi vaihettuu tuo-

reeksi kankaaksi. Metsä on melko harvaa ja vanhaa ja lahopuuta 
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esiintyy suhteellisen runsaasti. Kenttäkerroksessa kasvaa run-

saasti mm. variksenmarjaa, mustikkaa, puolukkaa ja metsälauhaa.  

Laajennusalueen luoteiskulmassa sijaitsee niukkapuustoinen karu 

louhikko, jossa kasvaa harvaa ja melko luonnontilaista mänty-koi-

vumetsää ja louhikon reunalla on vanhoja palokoroisia kantoja. 

Tunturitien ja laajennusalueen välisellä metsäalueella (kaava-alu-

een ulkopuolella) sijaitsee luonnontilainen lähde ja siitä alkava 

puro. Lähde ja lähdepuro ovat vesilain suojaama luontotyyppi-

kohde, jonka luonnontilaa ei saa vaarantaa. Samalla kyseessä on 

myös metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. 

Suunnittelualue sijaitsee osin Röhkömukanmaan pohjavesialueella 

(VHA6, 12273167, luokka II).  

 
Pohjavesikartta, GTK Maankamara. 

Suunnittelualueen maastoa: 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä tai rakenne-

tun kulttuuriympäristön kohteita. Suunnittelualueelta laaditaan ar-

keologinen inventointi ennen kaavaehdotusvaihetta. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamaton. Suunnittelualueen pohjoispuo-

lella sijaitsee loma-asutusta ja Tunturitien itäpuolella sijaitsee Yl-

lästunturin luontokeskus Kellokas. Ylläs-Ski sijaitsee noin kilomet-

rin päässä suunnittelualueesta etelään.  
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Suunnittelualue sijaitsee maantien 9401 (Tunturintie) länsipuo-

lella: 

 

Suunnittelualueelle kuljetaan Louhikkotieltä: 

 

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevia loma-asuntoja: 
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Palvelut ja virkistys 

Lähimmät palvelut sijaitsevat Äkäslompolossa noin 2,5 km suun-

nittelualueelta luoteeseen. Kolarin kuntakeskuksen palvelut sijait-

sevat suunnittelualueesta noin 45 km lounaaseen.  

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä suunnittelualueen 

eteläpuolella sijaitsee Ylläksen Lämpökolmosen suosittu hiihtolatu, 

joka on valaistu kello 7-22 välisenä aikana. 

 

www.yllas.fi. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat valtion omistuksessa (Metsähal-

litus).  

Tekninen huolto 

Alue on liitettävissä sähkö- ja vesihuollon verkostoihin. 
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Liikenne 

Suunnittelualueelle kuljetaan yhdystietä 9401 (Tunturintie), jonka 

keskimääräinen vuorokausiliikenne (2020) suunnittelualueen koh-

dalla on 1 330 ajoneuvoa/vrk. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

uudistamisesta 14.12.2017, ja päätös tuli voimaan 1. huhtikuuta 

2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista. Suunnittelualuetta koskee alueiden-

käyttötavoitteista ainakin: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäriministeriö on 23.6.2010 vahvistanut Tunturi-Lapin maakun-

takaavan, joka on KHO:n päätöksellä tullut lainvoimaiseksi 

16.5.2012.  

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu matkailupalvelu-

jen alueeksi (RM) sekä matkailun vetovoima-alueeksi, matkailun ja 

virkistyksen kohdealueeksi (mv). Suunnittelualuetta koskee maa-

kuntakaavassa osoitettu erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu 

alueen raja, jonka pohjoispuoleisella alueella olevaa valtion maata 

ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavasti haittaa 

poronhoidolle.  

Suunnittelualueen ulkopuolella suunnittelualueesta itään sijaitsee 

luonnonsuojelualuemerkinnällä SL 4009 osoitettu Pallas-Yllästun-

turin kansallispuisto. 
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Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti Tunturi-Lapin maakunta-

kaavassa: 

 

Lähde: Tunturi-Lapin maakuntakaavakartta. 

 

 

 

Lain mukaan maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen 

yleiskaavan alueella asemaakaavaa laadittaessa, kuin ainoastaan 

asemakaavan muutosalueella. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa ja suunnittelualueella maankäyt-

töä ohjaa Kolarin kunnanvaltuuston 27.2.2008 § 6 hyväksymä Yl-

läksen osayleiskaavan muutos. Suunnittelualue on osayleiskaa-

vassa osoitettu matkailupalvelujen alueeksi, jolla ympäristö säily-

tetään (RM/s-1) sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja suunnitte-

lualueelle on osoitettu osin luonnon monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeä alue (luo-2/12) sekä maisemallisesti arvokas alue. 
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Ote osayleiskaavasta, jossa suunnittelualueen ohjeellinen rajaus 

punaisella:  

 

 

 

 

 

Suunnittelualueella on vireillä Ylläksen osayleiskaavan uudistami-

nen (kaavaluonnos 13.9.2021 nähtävillä 7.10.–8.11.2021). Suun-

nittelualue on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu matkailuelin-

keinojen alueeksi (RM), jolla ympäristö säilytetään (/s). Suunnitte-

lualue kuuluu osin melualuerajaukseen (me) sekä pohjavesialueen 
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rajaukseen (pv). Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa asemakaa-

voitettuun alueeseen (ak) ja suunnittelualueen eteläpuolelle on 

osoitettu ulkoilun runkoreitistö. 

Ote vireillä olevasta osayleiskaavaluonnoksesta, jossa suunnittelu-

alueen ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

 

 

 

 

 



Nosto Consulting Oy  16 (26) 

Kolarin kunta: Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa III  
Kaavaselostus, Versio 0.91 (Luonnos)  10.5.2022 

 
Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa. Suunnittelualue 

rajautuu pohjoisessa kunnanvaltuuston 29.9.2014 hyväksymään 

Äkäslömpolon asemakaavan muutokseen, Röhkömukanmaa. 

Ote Kolarin kunnan ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualu-

een ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

Rakennusjärjestys 

Kolarin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.8.2002. 

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys 16.11.2021 (liite 4). 

Selvityksen on laatinut FM (biologi) Turkka Korvenpää Luonto- ja 

ympäristötutkimus Envibio Oy:stä. Luontoselvityksen tarkoituk-

sena oli kartoittaa alueen luontoarvot ja arvioida niiden vaikutusta 

maankäyttöön. Työhön sisältyneessä kasvillisuus- ja luontotyyppi-

kartoituksessa kartoitettiin mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n 

suojelemat luontotyypit, luonnonsuojelulain 23 §:n mukaiset luon-

nonmuistomerkit, vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset suojeltavat 

pienvedet, metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät elinym-

päristöt, uhanalaiset luontotyypit sekä muut luontoarvoiltaan mer-

kittävät luontotyypit. Lisäksi alue jaettiin kasvillisuudeltaan ja luon-

nonoloiltaan yhtenäisiin luontotyyppikuvioihin. Työssä kartoitettiin 

myös pesimälinnustoa ja lepakoita sekä muiden EU:n luontodirek-

tiivin liitteisiin II- ja IV sisältyvien sekä uhanalaisten ja silmälläpi-

dettävien lajien esiintymiä. 
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Selvityksen mukaan laajennusalueen luoteiskulmassa sijaitsee 

niukkapuustoinen karu louhikko, jossa kasvaa harvaa ja melko 

luonnontilaista mänty-koivumetsää ja louhikon reunalla on vanhoja 

palokoroisia kantoja. Tunturitien ja laajennusalueen välisellä met-

säalueella sijaitsee luonnontilainen lähde ja siitä alkava puro. 

Suunnittelualueen metsä on pääosin melko harvaa ja vanhaa ja 

lahopuuta esiintyy suhteellisen runsaasti. 

Selvityksen mukaan Tunturintien viereinen lähde ja lähdepuro 

(kaava-alueen ulkopuolella) on vesilain suojaama luontotyyppi-

kohde, jonka luonnontilaa ei saa vaarantaa. Samalla kyseessä on 

myös metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Lähde ja siitä al-

kava puro tulee lähiympäristöineen jättää rakentamatta, eikä nii-

den luonnontilaa tule muutenkaan muuttaa. Myös kaavan länsireu-

nalla sijaitseva louhikkometsä täyttää metsälakikohteen kriteerit, 

joten sekin olisi hyvä jättää rakentamatta. Rakentamisessa olisi 

hyvä pyrkiä säästämään mahdollisimman paljon alkuperäistä puus-

toa (vanhaa kangasmetsää) ja säilyttää tulevilla pihoillakin alkupe-

räistä kasvillisuutta. 

Pesimälinnusto on selvityksen mukaan seudulle tyypillistä metsä-

linnustoa eikä lepakkokartoituksessa havaittu lainkaan lepakoita 

tai niille sopivia päiväpiiloja/lisääntymispaikkoja. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta laadittu asemakaavan pohjakartta täyttää 

maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan pohjakartalle asete-

tut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Asemakaavan laadintaan on ryhdytty alueen maanomistajan aloit-

teesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 9.11.2021 (täydennetty 

19.4.2022).  

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnos- ja tarvittaessa 

kaavaehdotusvaiheessa. 

Osalliset ja vireilletulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Kolarin kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan vireilletulosta 

25.5.2021 § 130. Vireilletulosta on ilmoitettu kunnan ilmoitutalulla 

ja verkkosivuilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä (Luo-

teis-Lappi) 11.11.2021. 

9.11.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä 18.11.-17.12.2021 alkaen kunnan verkkosivuilla sekä 

osoitteessa http://www.asemakaava.fi/projektit/kolari. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin nähtävillä olon ai-

kana kaksi (2) mielipidettä osallisilta sekä Tornionlaakson museon, 

Fingrid Oyj:n sekä Ylläksen Ystävät ry:n lausunnot. Mielipiteet ja 

lausunnot ovat selostuksen liitteenä 5. Kaavanlaatijana olen tehnyt 

mielipiteisiin ja lausuntoihin vastineet: 

Vastine Tornionlaakson museon lausuntoon (15.12.2021): 

Toisin kuin lausunnossa tuodaan esille, niin aluetta koskevan 

kaavamääräyksen mukaan suunnittelualue on tarkoitettu ma-

joitus- ja matkailupalvelujen alueeksi (RM/s-1), jolla on luonto- 

ja maisema-arvoja. Alue tulee asemakaavoittaa. Aluetehokkuu-

den tulee olla välillä 0,05...0,2. Alueen suunnittelussa tulee 

http://www.asemakaava.fi/projektit/kolari
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huomioida sopeutuminen kaukomaisemaan ja luontoarvojen 

säilyttäminen. Alueelle saa rakentaa enintään kaksikerroksisia 

rakennuksia. 

Suunnittelualueelta laaditaan arkeologinen inventointi ennen 

kaavaehdotuksen käsittelyä. 

Vastine Fingrid Oyj:n lausuntoon (20.12.2021): 

Merkitään tiedoksi. 

Vastine Ylläksen ystävät ry:n lausuntoon (15.12.2021): 

Asemakaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisen osayleiskaa-

van mukaisesti. Suunnittelutyössä huomioidaan puuston ja 

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. 

Vastine mielipiteeseen A (15.12.2021): 

Suunnittelualueelle ei tulla osoittamaan tieyhteyksiä Louhikko-

polun tai Louhikkokujan kautta. Alueen suunnittelussa tullaan 

noudattamaan väljää rakentamistapaa siten, että korttelit to-

teutetaan 2-4 rakennuspaikan ryhmissä. 

Vastine mielipiteeseen B (17.12.2021): 

Suunnittelualueelle ei tulla osoittamaan tieyhteyksiä olemassa 

olevien päättyvien katuyhteyksien kautta. Alueen suunnitte-

lussa tullaan noudattamaan väljää rakentamistapaa siten, että 

korttelit toteutetaan 2-4 rakennuspaikan ryhmissä. 

Kaavaluonnos 

Kolarin kunnanhallitus on käsitellyt 19.4.2022 päivätyn kaavaluon-

noksen kokouksessaan 3.5.2022 § 98. 

19.4.2022 päivättyyn kaavaluonnokseen on kunnanhallituksen 

päätöksen perusteella tehty vähäisiä muutoksia ennen nähtäville 

asettamista: 

• Korttelien 615 ja 616 etelärajaa on siirretty 20 metriä poh-

joiseen 

• Kalliometsäntien katualuetta sekä korttelia 614 on siirretty 

10 metriä pohjoiseen 

• Kalliometsäntien linjausta on tarkistettu korttelien 614 ja 

616 välisellä alueella 

• Korttelin 613 pohjoisrajaa on siirretty 4 metriä pohjoiseen 

• Rakennuspaikkojen rakennusalarajauksia on tarkistettu 

kortteleissa 614-616 
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Muutokset ovat vähäisiä ja 10.5.2022 uudelleen päivätty kaava-

luonnos asetetaan yleisesti nähtäville. 

10.5.2022 päivätty kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 

__.__. - __.__.2022 välisenä aikana.  

Kaavaehdotus 

Kolarin kunnanhallitus on käsitellyt _._.2022 päivätyn kaavaehdo-

tuksen kokouksessaan __.__.2022 § __. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2022. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueella loma-

asuntojen (RA) rakentaminen. Asemakaavan laajennuksessa on 

osoitettu uudet loma-asuntojen korttelit 609-616 sekä järjestelty 

korttelialueiden sisäinen liikennöinti tarkoituksenmukaisella tavalla 

kaava-alueen pohjoispuolella olemassa olevan Louhikkotien 

kautta. Kaavassa on osoitettu myös uutta katualuetta Kalliomet-

säntie ja Kalliometsänpolku. Suunnittelualueelle on osoitettu lisäksi 

runsaasti retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) korttelialueiden lisäksi.  

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 7,8 hehtaaria.  

Loma-asuntojen korttelialuetta on osoitettu noin 2,6 ha, retkeily- 

ja ulkoilualuetta noin 4,1 ha ja katualuetta noin 1,1 ha.  

Kerrosala 

RA-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3 610 k-m². 

Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3 610 k-

m². 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-

van seurantalomakkeella (liite 1, lisätään kaavaehdotusvaiheessa). 

Palvelut 

Lähimmät palvelut sijaitsevat Äkäslompolossa noin 2,5 km kaava-

alueesta luoteeseen. Kolarin kuntakeskuksen palvelut sijaitsevat 

kaava-alueesta noin 45 km lounaaseen.  

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Noudattamalla asemakaavassa rakentamisesta annettuja mää-

räyksiä alueen toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuu-

riarvoja. Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, mer-

kinnöin ja määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtu-

via vaikutuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön 

muodostuminen. 
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4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Korttelialueet 

Suunnittelualueelle on osoitettu loma-asuntojen korttelialuetta 

(RA), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) sekä katualuetta.  

Korttelit 609-616  

 

Virkistysalueet 

 

Liikennealueet 

Kadut 

Asemakaavassa osoitetaan uutta katualuetta Kalliometsäntie ja 

Kalliometsänpolku. 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 

kerroslukua ja rakentamattomia tontin osia. 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA KAAVAEHDOTUSVAIHEESSA) 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Asemakaavan laajennuksella arvioidaan olevan positiivisia vaiku-

tuksia alueen väestörakenteeseen ja väestönkehitykseen. Kaavan 

laajennuksen myötä alueelle on odotettavissa lisää matkailijoita 

sekä loma-asukkaita, jotka hyödyttävät myös alueen palveluntar-

joajia.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaava tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sijoit-

tuen 2014 hyväksytyn Röhkömukanmaan asemakaava-alueelle ra-

kentuneen loma-asutusalueen ja maantien 9401 (Tunturitie) välit-

tömään läheisyyteen. Kaava-alueen lähiympäristössä on pääosin 
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loma-asutusta ja Ylläs Ski Resortin hiihtokeskus sijaitsee alle kilo-

metrin päässä kaava-alueesta etelään. Akäslompolon palveluihin 

on matkaa noin 2,5 km.  

Asemakaavan laajennuksessa osoitetaan 19 uutta lomarakennus-

paikka ja kaavassa on huomioitu lähiympäristössä olemassa oleva 

rakentaminen osoittamalla riittävästi viheraluetta korttelialueiden 

välille. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseviin lomakortteleihin 

on kaava-alueelle osoitetuista lomakortteleista lyhimmilläänkin 

etäisyyttä yli 40 metriä ja kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevaan 

lämpökolmosen hiihtolatuun yli 50 metriä. Kaavassa on pyritty oh-

jaamaan alueen loma-asutusta kestävällä ja tasapainoisella tavalla 

ja rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu virkistysalueiden 

ja ympäröivän luonnon riittävyys, alueen viihtyvyys sekä järkevät 

ajoyhteydet rakennuspaikoille.  

Yhdyskuntatalous 

Asemakaavan laajennuksella on toteutuessaan pääosin positiivisia 

vaikutuksia alueen yhdyskuntatalouteen. Alueen uudet loma-asu-

jat tuovat kunnalle verotuloja sekä käyttävät alueen palveluja.  

Taajamakuva 

Asemakaavan laajennuksella arvioidaan olevan jonkin verran vai-

kutuksia alueen taajamakuvaan, kun ennestään rakentamatto-

malle alueelle tulee rakennettavaksi 19 uutta lomarakennuspaik-

kaa. Kaava-alue sijoittuu kuitenkin voimassa olevan asemakaavan 

sekä olemassa olevan loma-asutuksen välittömään läheisyyteen ja 

on kaavamääräyksillä sopeutettavissa alueen ympäristöön ja mai-

semaan. Kaavassa on lisäksi osoitettu runsaasti viheraluetta kort-

telialueiden välisille alueille. Asemakaavan laajennuksella pyritään 

luomaan eheää taajamakuvaa myös alueen virkistyskäyttö ja mai-

sema-arvot huomioiden. Asemakaava-alueella on voimassa MRL 

128 §: mukainen toimenpiderajoitus.  

Palvelut ja työpaikat 

Asemakaava tukeutuu Kolarin kunnan ja Äkäslompolon taajama-

keskuksen palveluihin.  

Liikenne ja liikenneturvallisuus 

Kaavan arvioidaan vähäisesti kasvattavan tieliikennettä kaava-alu-

eella ja lähiympäristössä. Kaavassa on tarkoituksenmukaisella ta-

valla järjestetty korttelien sisäinen liikennöinti osoittamalla uusina 

katualueina Kalliometsäntietä sekä Kalliometsänpolkua, joihin on 
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kulku Louhikkotieltä. Kaava-alue tukeutuu kaava-alueen pohjois-

puolella voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuun Louhikko-

tien maantieliittymään.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Asemakaavan laajennuksella ei ole vaikutuksia rakennettuun kult-

tuuriympäristöön eikä suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä 

muinaismuistoja.  

Tekninen huolto 

Alue on liitettävissä sähkö- ja vesihuollon verkostoihin. 

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Asemakaavan laajennuksessa on osoitettu korttelialueita loma-

asumiseen sekä retkeilyyn ja ulkoiluun. Korttelialueille on osoitettu 

kulku Louhikkotien ja uusien katualueiden Kalliometsäntien ja Kal-

liometsänpolun kautta. Kaava-alue sijoittuu luontevasti osaksi 

kaava-alueen pohjoispuolella jo olemassa olevaa loma-asutusta 

sekä kaava-alueen lähiympäristön runsaita virkistyskohteita ja -

alueita. Asemakaavan laajennuksella arvioidaan olevan positiivisia 

vaikutuksia sosiaaliseen ympäristön kehittymiselle sekä yleisille 

virkistysmahdollisuuksille.  

Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan 

Luonnonolot ja maisema 

Kaavalla arvioidaan olevan jonkin verran vaikutuksia alueen luon-

nonoloihin ja maisemaan, kun ennestään rakentamattomalle alu-

eelle osoitetaan uutta loma- ja vapaa-ajan asumista. Suunnittelu-

alueelta ei ole kuitenkaan tiedossa sellaisia maisema-arvoja, jotka 

tulisi ottaa erityisesti huomioon kaavoituksessa. Kaavassa raken-

nuspaikan rakentamiskorkeudeksi on osoitettu 1 u ½ ja rakennus-

paikkakohtaiseksi kokonaisrakennusoikeudeksi 160 k-m². Kortteli-

alueiden väliin on pyritty osoittamaan riittävästi viheraluetta. 

Kaava-alue on lisäksi puustoista ja Tunturitien sekä kaava-alueen 

rakentamisen väliin jää leveähkö metsä/puustokaistale. Rakenta-

misen sopeuttamisesta ympäristöön ja maisemaan on lisäksi oh-

jattu kaavamääräyksin ja asemakaava-alueella on voimassa MRL 

128 §:n mukainen toimenpidekielto. 

Kaavassa on huomioitu myös alueen luontoarvot, luonnon moni-

muotoisuus sekä alueen puusto riittävällä ja tarkoituksenmukai-

sella tavalla. Alueelta laaditun luontoselvityksen mukaan laajen-
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nusalueen luoteiskulmassa sijaitseva niukkapuustoinen karu lou-

hikkometsä täyttää metsälakikohteen kriteerit ja kohde olisi hyvä 

jättää rakentamatta. Tunturitien ja laajennusalueen välisellä met-

säalueella sijaitseva luonnontilainen lähde ja siitä alkava puro on 

metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö sekä vesilain 

suojaama luontotyyppikohde, jonka luonnontilaa ei saa vaarantaa. 

Lähde ja siitä alkava puro tulee selvityksen mukaan lähiympäris-

töineen jättää rakentamatta, eikä niiden luonnontilaa tule muuten-

kaan muuttaa. Kaavassa louhikkometsän alue on osoitettu raken-

tamisesta vapaaksi retkeily- ja ulkoilualueeksi. Vesilain mukainen 

lähde puroineen sijaitsee kaava-aluerajauksen ulkopuolella eikä 

sitä ole näin ollen huomioitu kaavakartalla. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Kaava-alue sijoittuu osin pohjavesialueelle (Röhkömukanmaa, 

VHA6, 12273167, luokka II). Kaavalla ei kuitenkaan arvioida ole-

van vaikutuksia alueen pohjaveteen tai oleellista vaikutusta pienil-

mastoon.  

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen.  

Kaavalla ei arvioida olevan vaikutusta poronhoidon järjestämisen 

kannalta.  

4.4. Ympäristön häiriötekijät 

Alueella tai sen lähellä ei ole häiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

4.5. Nimistö 

Kalliometsäntie ja Kalliometsänpolku vahvistuvat katualueen ni-

minä asemakaavan laajennuksessa.  
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan yhteydessä ei ole laadittu erityisiä toteutusta ohjaa-

via suunnitelmia. Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan li-

säksi tämä kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tul-

lut kuulutuksella voimaan. 

Rakennuspaikkojen suunnittelussa pitää varmistaa, että mahdolli-

sissa onnettomuustilanteissa pelastusajoneuvoilla on vapaa pääsy 

onnettomuuskohteeseen. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kolarin 

kunta. 

 

Turussa _._.2022 
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