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Kuva 1. Ortokuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 2019.

 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän
aikaisessa  vaiheessa  laatia  kaavan  tarkoitukseen  ja  merkitykseen  nähden  tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioin-
nista.
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2. Miksi kaavoitukseen on ryhdytty?

Sivulantien  länsipuolelle  esitetään  asemakaavan  laatimista  kiinteistölle  273-402-1-363
jonne  tarkoituksena  on  rakentaa  kuusi  erillislomarakennusta  kotasaunoineen.  Lisäksi
rakennusten muodostamaan pihapiiriin tulee isompi grillikota ja talousrakennus.
Hankkeen rakennusoikeusmäärätavoite on noin 500 k-m2, joka täsmentyy kaavoitustyön
edetessä. 

3. Suunnittelualue

Asemakaavan  laadinnan  kohteena  on  noin  0,6570  hehtaarin  alue  Kolarin  kunnan
Äkäslompolon kylän Sivulantien varressa. Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.

Kuvat 2. Ote Kolarin opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus punaisella. © Kolarin kunta ja 
Karttatiimi Oy 2019. 

4. Suunnittelun lähtökohdat

4.1 Maakuntakaava

Voimassa  olevassa  Tunturi-Lapin  maakuntakaavassa  suunnittelualue  sijaitsee  keskellä
Äkäslompolon keskustatoimintojen aluetta (C). Sen ympärillä on matkailupalvelujen alue
(RM).  Äkäslompolon  kylän  itäpuolella  sijaitsee  Pallas-Yllästunturin  kansallispuisto  (SL
4009). Tunturi-Lapin maakuntakaavamuutoksen on Lapin Liiton liittovaltuusto hyväksynyt
25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010.
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Kuva 3. Ote Tunturi-Lapin maakunta-
kaavasta ja merkintöineen ja määräyk-
sineen. 
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4.2 Yleiskaava

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella, jonka kunnan-
valtuusto  on hyväksynyt  28.2.2008 ja  josta  tehdyt  valitukset  on  korkein  hallinto-oikeus
hylännyt (T1081) ja kaava on saanut lainvoiman 14.4.2011. 
Suunnittelualue  sijaitsee  matkailun  ohjelmapalvelualueella  (RM-O),  jonne saa rakentaa
toimintaa  palvelevia  rakennuksia  ja  rakennelmia.  Lisäksi  alueelle  saa  sijoittaa  muita
matkailupalvelurakennuksia ja hotelleja. Alue tulee asemakaavoittaa ja aluetehokkuuden
tulee  olla  välillä  0,05…0,2.  Alueelle  saa  rakentaa  enintään  2-kerroksisia  rakennuksia.
Suunnittelualueen  kohdalle  Sivulantien  itäpuolelle  on  osoitettu  uusi  kevyen  liikenteen
väylä.  Suunnittelualueen  länsipuolelle  on  retkeily-  ja  ulkoilualueelle  osoitettu
moottorikelkkareitti.

Kuva 4. Ote Ylläksen
osayleiskaavasta
merkintöineen ja
määräyksineen.
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4.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta.

4.4. Maanomistus

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. Kolarin kunta tekee tar-
peellisilta osin yksityisen maanomistajan kanssa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b 
§) mukaisen maankäyttösopimuksen. 

5. Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavan  laadinnan  tavoitteena  on  mahdollistaa  kiinteistölle  273-402-1-363  kuusi
erillislomarakennusta kotasaunoineen. Lisäksi rakennusten muodostamaan pihapiiriin tulisi
yksi isompi grillikota ja talousrakennus.
Hankkeen rakennusoikeusmäärätavoite on noin 500 k-m2, joka täsmentyy kaavoitustyön
edetessä. 

6. Selvitettävät asiat

Kaavamuutos  ei  lähtökohtaisesti  edellytä  MRL 9  §:n  mukaisia  erillisselvityksiä,  elleivät
viranomaiset  niitä  tule  erikseen  vaatimaan.  Valtakunnallisten  alueidenkäyttötavoitteiden
toteutuminen alueella selvitetään.
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7. Laadittavat vaihtoehdot

Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarpeelliset vaihtoehtoiset maankäytön mallit ja suori-
tetaan niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviointi.

8. Arvioitavat vaikutukset

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia 
seuraavanlaisia vaikutuksia.

 Ympäristövaikutukset (vaikutukset luonnonympäristöön; kasvillisuuteen sekä 
pinta- ja pohjavesiin)

 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kyläkuvaan ja 
kaukomaisemaan

 Liikenteelliset vaikutukset

9. Osalliset

Selvityksen perusteella osallisia ovat:

Maanomistaja, vuokraoikeuden haltija ja asukkaat:
 maanomistaja ja vuokraoikeuden haltija
 Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset)

Yhdyskuntatekniikka
 Tornionlaakson Sähkö Oy
 Tunturi-Lapin Vesi Oy

Kunnan hallintokunnat:
 tekninen lautakunta
 rakennuslautakunta
 sosiaali- ja terveyslautakunta

Viranomaiset:
 Kolarin kunta
 Lapin ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat
 Lapin ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri
 Lapin Liitto
 Lapin Liitto / Lapin pelastuslaitos
 Museovirasto
 Lapin luonnonsuojelupiiri

Yhteisöt ja muut osalliset
 Muonion paliskunta
 Ylläksen matkailuyhdistys r.y.
 Ylläksen Ystävät r.y.
 Äkäslompolon kyläyhdistys r.y.
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10. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

 Kaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitetaan kunnan virallisten kuulutusten ilmoi-
tustaululla, Luoteis-Lappi lehden ”Kunta tiedottaa” -palstalla ja Kolarin kunnan 
www-sivuilla www.kolari.fi. Varataan mahdollisuus tutustua osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaan, joka asetetaan nähtäville Kolarin kunnan tekniselle osastolle
sekä Kolarin kunnan www-sivuilla www.kolari.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on 
mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittä-
vyydestä.

 Maankäyttö- ja rakennuslain (66 §) mukainen neuvottelu ympäristökeskuksen ja 
muiden viranomaisten kanssa tarvittaessa. 

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (30 §) mukainen kuuleminen: Kaavan val-
misteluaineisto asetetaan nähtäville Kolarin kunnan tekniselle osastolle sekä 
Kolarin kunnan www-sivuille www.kolari.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on 
mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kuulemisesta tiedotet-
aan kunnan ilmoitustaululla ja -lehdessä sekä kirjeitse kaavoitettavan alueen ja 
siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. Viranomaisilta pyydetään lausunto.

 Kunnanhallituksen käsittely
 Maankäyttö- ja rakennuslain (65 §) mukaisesti kaavaehdotus asetetaan julkisesti

nähtäville Kolarin kunnan tekniselle osastolle sekä Internet-sivulle osoitteeseen 
www.kolari.fi. Nähtävillä olosta tiedotetaan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla,
Luoteis-Lappi lehden ”Kunta tiedottaa” -palstalla ja Kolarin kunnan www-sivuilla 
www.kolari.fi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta. Viranomaisilta pyydetään lausunto.

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (26 §) mukainen viranomaisneuvottelu 
(tarvittaessa).

 Kunnanvaltuuston hyväksyminen

11. Alustava aikataulu

OAS:n laadinta 6/2020

Vireilletulo (MRL 63 §) 9/2020

Luonnosvaiheen selostuksen ja kaavakartan laadinta 9-10/2020

Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 30 §) 10-11/2020

Kaavaluonnoksen ja -selostuksen tarkistus ehdotusvaiheeseen 11-12/2020

Kaavaehdotuksen nähtävilläpito (MRL 65 §) 1-2/2021

Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 3-4/2021

http://www.kolari.fi/
http://www.kolari.fi/
http://www.kittila.fi/
http://www.kittila.fi/
http://www.kittila.fi/
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12. Kaavoitusprosessin kulku

Kuulutukset kunnan ilmoituslehdessä:

 __.__.2020 kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta.

 __.__.2020 kuulutus asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta ja 
valmisteluaineiston nähtävilläpidosta

 __.__.2021 kuulutus asemakaavamuutosehdotuksen julkisesta nähtävilläpidosta

13. Yhteystiedot

Kaavoituksesta ja maankäytöstä vastaa Kolarin kunnassa 
 maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri (puh. 0400 395 587)

kullervo.lauri@kolari.fi, Isopalontie 2, 95900 KOLARI
Konsulttina ja kaavan laatijana toimii 

 Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy, arkkitehti Jarmo Lokio (puh. 044 700 2155)
jarmo.lokio@lokio.fi, Kauppakatu 15, 95400 Tornio 

 

Torniossa 25.8.2020

Jarmo Lokio
arkkitehti FISE YKS 122

mailto:jarmo.lokio@lokio.fi
mailto:kullervo.lauri@kolari.fi

