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1.                PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
1.1                Tunnistetiedot 
 

Kolarin kunnan, Äkäslompolon asemakaavan muutos 
Kunnanosa: 2 
Asemakaavan muutos koskee kortteita: 103, 135 ja 136. 
 
Kaavanlaatija: Seitap Oy 

 
Kaavoituksen vaiheet: 
- Vireilletulo kuulutettu 16.5.2019 
- Valmisteluvaiheen kuuleminen  24.2. – 24.3. 2020 
- Kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville x.x.x-

x.x. 2020  
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

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

 
 

 
 
 

 Kuva 1.  Korttelien 103, 135  ja 136 sijaintia osoittava kartta. 
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1.3 Kaavan nimi tarkoitus ja tavoitteet 
 

Asemakaavan muutosalue käsittää Äkäslompolon asemakaavan  korttelit 103, 
135 JA 136. 
Tavoitteena on  tehdä  seuraavanlaisia muutoksia: 
Korttelin 103 rakennusoikeus korotetaan 640 ka-m2:stä 1040 ka-m2:iin,   
korttelin 135 rakennuspaikan 2 rakennusoikedesta  55 ka-m2 siirretään  
rakennuspaikalle 3 ja korttelin 136 rakennuspaikalla 3 korotetaan 
rakennusoikeutta.  
 

2                 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutett 16.5.2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin 20.05.-10.06.2019 välisen ajan 
nähtävillä ja on nähtävillä siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville. 
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 24.2. – 24.3. 
2020. 
Asemakaavan muutosehddotus asetetaan julkisesti nähtäville x.x.- x.x. 2020. 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan xxx 

 
3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Asemakaavan muutosalueet sijoittuvat Peltotievantien varteen, kylän 
eteeläosaan. Alueet ovat katu- ja vesihuoltoverkon piirissä.  
 
Muutoksenalainen korttelin 103 on  on asemakaavassa osoitettu rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen loma-asuntojen korttlialueeksi (RA-1). Alue on 
rakentamaton. Korttelit 135 ja 136 on asemakaavassa osoitettu 
asuinpientalojen ja majoitusrakennusten korttelialueeksi (AP-1). 
Rakennuspaikoilla on asuinrakennuksia. 
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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 

 
Korttelin 103 alue on rakentamotonta,mäntymetsän peittämää aluetta (kuva 4. 
 
Korttelinm 135 alue on pääosin rakennettu. Alueella on pysyvää asumista ja 
majoitustomintaa palvelevia rakennuksia. Korttelien 135 ja 136 alueelle 
johtava katu, Passipaikka on rakennettu. Korttelin 103 ja 104 johtava katu, 
Poronnulkka on rakentamaton. 
 

 
 
Kuva 2. Korttelin 135 rakennuspaikalla 3 oleva rakennus. 
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Kuva 3. Korttelin 135 rakennuspaikalla 2 oleva rakennus. 
 

 
 
Kuva 4. Korttelin 103 alue on rakentamatonta  mäntymetsää. 
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Kuva 5. Ilmakuva, johon on liitetty kiinteistöjakoa kuvaava kartta 
asemakaavan muutosalueesta ja sen ympäristöstä. 

 
Luonnonympäristö 
 
Luototyyppien kuvaukset: 
 
Muutosalueet ovat kuivahkoa kangasta. Korttelien 103 ja 135 alueilla sekä nii-
den ympäristössä on mäntyvaltaista metsää (kuvat 4 ja 5). Kenttäkerros on 
variksenmarjaa, mustikkaa ja puolukkaa, jonkin verran myös kanervaa, juo-
lukkaa ja suopursua. Pohjakerros on yleisesti sammalta, yleisimpinä kyn-
sisammal ja seinäsammal.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston 14.12.2018 hyväksymät alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1.4.2018. 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 

 -    Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
 -    Terveellinen ja turvallinen ympäristö  

 
Maakuntakaava 

 
  Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan  alueeseen.  
 
Äkäslompolon kylä kuuluu maakuntakaavassa laajaan matkailupalveluiden 
alueeseen (RM 1406). Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja seudulli-
sesti merkittävät matkailu- ja lomakeskukset ja lomakylät niihin kuuluvine vir-
kistysalueineen. 
 
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 (kuva 6).  Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen hallin-
to-oikeuteen tehdyt valitukset yleiskaavasta 14.4.2011. 

 Yleiskaavassa korttelin 103 alue on osoitettu tiivistettäväksi ja täydennettä-
väksi loma-asuntoalueeksi ((EA-2). Korttelin 135 alue on yleiskaavassa osoi-
tettu keskustatoimintojen alueeksi ( C ). 
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Kuva 6 . Ote Ylläksen yleiskaavan muutoskartasta ja yleiskaavamääräyksistä. 
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Asemakaava 
Korttelissa 103 on voimassa 20.1.1989 vahvistettu asemakaava ja kortteleissa 135 ja 
136 on voimassa 7.10.1991 vahvistettu asemakaava (kuva 7. Korttelin  103 alue on 
asemakaavassa osoitettu Rivitaalojen ja muiden kytkettyjen loma-asuntojen kortteli-
alueeksi (RA-1). ). Korttelin 135 ja 136 alue on asemakaavassa osoitettu Asuinpien-
talojen ja majoitusrakennusten korttelialueeksi (AP-1). Alueelle saa rakentaa myös 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuuden rakennuksia enintään 20 % raken-
nusoikeudesta 

 

  
Kuva 7. Ote Äkäslompolon ajantasa-asemakaavakartasta 
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Pohjakartta 
Äkäslompolon kylän alueelle on laadittu uusi kaavoituksen pohjakartta, joka 
on  hyväksytty 26.11.2009. 
 
Maanomistus 
Kaavamuutosalue on kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

 
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. 

 
4.2 Suunnittelun vaiheet 
 

Asemakaavan vireilletulosta kunta on ilmoittanut kuulutuksella 16.5.2019                 
jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti nähtäville  
(ks. 2.1). 
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidettii valmisteluvaiheessa MRA 30 
§:n mukaista mielipiteiden kuulemista varten nähtävänä  24.2. – 24.3. 2020 
Kolarin kunnanhallitus päätti 7.4.2020 asettaa kaavan muutosehdotuksen 
MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Nähtävilläolo on x.x.x-x.x. 2020  
 

 
5                ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  
 

            Mitoitus 
 

Asemakaavan muutosalueiden pinta-ala on yhteensä 2,23   ha. Korttelialueet 
noudattavat voimassa olevien asemakaavojen mukaisia rajoja. Rakennusoi-
keuksia on lisätty korttelien 103 ja 136 alueella ja korttelin 135 alueella on ra-
kennusoikeutta siirretty rakennuspaikalta 2 rakennuspaikalle 3.  
 

5 Aluevaraukset  
 

Korttelien aluevarausmerkinnät ovat voimassa olevaa asemakaavan mukaiset 
(AP-1 ja RA-1). Kaavamääräyksiä on päivitetty ajantasalle. 
 
Korttelin 103 alue on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Kortelin 
pinta-ala on 0,6428 ha. Rakennusoikeutta on lisätty 400 k-m2. Korttelin 103 
rakennusoikeudeksi tulee 1040 k-m2. Tonttitehokkuus korttelissa  on 0,12. 
Kerrosluku  Il.  
 
Korttelin 135 pinta-ala on 0,7032 ha rakennusoikeus muuttumaton 650 k-m2. 

 Korttelin 136 pinta-ala on 0,6960 ha, rakennusoikeus 800, kasvua 800 k-m2. 
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6. Kaavan muutoksen arviointi 
 
6.1              Vaikutukset  rakennettuun ympäristöön 
 

Asemakaavamuutosten aiheuttamien vähäisten muutosten vuoksi ei ole kat-
sottu tarpeelliseksi tehdä vaihtoehtotarkastelua. Korttelien, eikä rakennuspaik-
kojen rajoihin ei ole tehty muutoksia. Ainoastaan rakennusoikeuksia on koro-
tettu tai rakennusoikeuksia siirretty rakennuspaikalta viereiselle rakennuspai-
kalle.   
  
Kaavaehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoituksella 
asettamat sisältövaatimukset huomioon ottaen.  
Asemakaavan muutoksella on tiivistetty ja täydennetty Äkäslompolon kylän 
keskustan tuntumassa olevaa asemakaavaa. 
Rakennuskannaltaan kaavamuutos toteuttaa voimassa olevan oikeusvaikuttei-
sen yleiskaavan tavoitteita. 
 

6.2 Vaikutukset liikennöintiin 
 

Asemakaana muutoksilla ei ole vaikutuksia liikenneverkkoihin. Liikennöinti  
korttelialueille tulee kulkemaan nykyisen voimassa olevan asemakaavan 
mukaisen  katuverkoston kautta. 

 
6.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   
 

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Muutoksella edistetään 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tehostamalla ole-
massa olevien yhdyskuntarakenteiden käyttöä osoittamalla rakennusoikeutta 
olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. Kaavan muutoksella osoitettava 
rakennusoikeus sijoittuu olemassa olevaa rakennuskantaa täydentäen hyvin 
maisemaan ja luonnonympäristöön. 
 

6.4             Yleiskaavan ohjausvaikutus 
Asemakaavan muutos toteuttaa Ylläksen yleiskaavassa osoitettua maankäyt-
töä.  
Korttelin 103 alue kuuluu yleiskaavan mukaiseen RA-2- alueeseen, jossa alue-
tehokkuus tulee olla välillä 0,03 – 0,05, missä rajoissa kaavan muutos on.  
 
Korttelien 135 ja 136 alueet kuuluvat Ylläksen yleiskaavan mukaiseen keskus-
tatoimintojen alueeseen C. Yleiskaavassa ei ole annettu määräystä aluetehok-
kuudesta C-alueille. 
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6.5        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). 

 
7. Kaavan toteuttaminen 
 

Kaavan muutoksen johdosta Kolarin kunnalle ei aiheudu mitään toteuttamisvel-
voitteita. Kaava-alueen kadut ja muu yhdyskuntatekniikka ovat valmiina. 
 
Hulevesien käsittelylle kaavassa annetaan seuraava määräys: 
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan maaperästä 
ja rakennusten perustamistavasta sekä suunnitelma hulevesien käsittelystä. 
 
 
  
 
Rovaniemellä, 8. päivänä huhtikuuta 2020 
 

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