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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
  

1.1 Tunnistetiedot    
 

  

Kunta:    Kolari  

Kunnannosa:  2.kunnanosa, Äkäslompolon kylä  

Kortteli:  korttelit 117-119 

Kaava:   Asemakaava  

Kaavan laatija:  Jarmo Lokio, arkkitehti YKS 122  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranta-asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 18.2.2021.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 
(MRA 30§) 25.2.2021 
Valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30 §) __.__-__.__.2021.  
Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 §) __.__-__.__.2021.  
Kunnanhallitus __.__.2021, §___   
Kunnanvaltuusto  __.__.2021, §___  
 
Asemakaavan selostus koskee 31.5.2021 päivättyä asemakaavakarttaa. 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaavan laadinnan kohteena on 1,6630 hehtaarin alue Kolarin kunnan 
Äkäslompolon kylän Kaupinjärventien varressa. Asemakaavoitettava alue on 
yksityisessä omistuksessa (kuva 1 alla).  
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. © Kolarin kunta ja Karttatiimi Oy 2021 

 

 
Kuva 2. Suunnittelualue opaskartalla © Kolarin kunta ja Karttatiimi Oy 2021 

 
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Äkäslompolon asemakaavan laajennus Kaupinjärventien varren kiinteistölle 273-
402-1-192.  
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Kunnanhallitus  on  9.2.2021 § 27 päättänyt  käynnistää  yksityisen  maanomista-
janaloitteesta Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen tilan 273-402-1-192 alu-
eelle.  Asemakaavan laadinnan tavoitteena on saada alueelle kuusi kappaletta lo-
marakentamisen mahdollistavia rakennuspaikkoja. Alueelle tavoitellaan rakennus-
oikeutta noin 600 kem2. 

 
 

1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 
 

1. Asemakaavan seurantalomake 

2. Asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset  

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4. Vastineet vireilletulovaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin  

5. Vastineet valmisteluaineiston lausuntoihin ja mielipiteisiin  

6. Vastineet asemakaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin  

 

 
2. TIIVISTELMÄ    

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

  Kaavaprosessin vaiheet  

Kolarin kunnanhallitus  on  9.2.2021 § 27 päättänyt  käynnistää Äkäslompolon 
asemakaavan laajennuksen tilan 273-402-1-192 alueella. 
Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta: 18.2.2021  
OAS:n nähtävilläolo 25.2.- 26.3.2021  
Kuulutus asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta: xx.xx.2021.  
Asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo xx.xx. – xx.xx.2021  
Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: __.__.2021  
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo __.__. – __.__.2021  
Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus __.__.2021, §___   

Kunnanvaltuusto __.__.2021, §___  

 
2.2 Asemakaava 

 

Asemakaavassa alueelle osoitetaan kuusi loma-asuntoalueen rakennuspaik-
kaa, joissa on rakennuspaikkakohtaisesti 100 kem2 rakennusoikeutta. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava tulee voimaan. 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

  
3.1 Suunnittelualue 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
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Suunnittelualue on Äkäslompolon kylän Kaupinjärven alueella, rajoittuen 
Kaupinjärventiehen. 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta.  Maanmittauslaitos 3/2021. 

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Luonnonmaantieteellisesti  Ylläksen  alue  sijaitsee  pohjoisboreaalisella  kasvillis-
vyöhykkeellä  ja Perä-Pohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, joka vaihettuu vähi-
tellen Metsä-Lappiin. Suunnittelualue on mäntyvaltaista kuivaa kangasta vaaran 
rinteessä. 
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Kuva 4. Suunnittelualueen luonnonympäristöä Pikkukalliontieltä kuvattuna. Lokio 
2020. 
 

 
Kuva 5. Suunnittelualueen luonnonympäristöä Kaupinjärventieltä kuvattuna. Lokio 
2020. 
 
Maaperä 

 
Alueen maaperä on GTK:n aineiston perusteella hiekkamoreenia. 
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Kuva 6. Maaperä. GTK, Maanmittauslaitos, Esri Finland 3/2021. 
 

 
Kuva 7. Korkeusmalli. Maanmittauslaitos, Esri Finland 3/2021. 

 

Uhanalaiset kasvilajit  

Alueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja, eikä myös-
kään suojeltuja luontotyyppejä tai kasvillisuutta.  

Maisema  

Suunnittelualue sijaitsee puustoisella rinnealueella.  

Pinta- ja pohjavedet  

Suunnittelualue sijaitsee Kaupinjärven (12273118) vedenhankintaa varten tär-
keällä (1-luokka) pohjavesialueella (pinta-ala 1,47 km2 antoisuus 160 m3/vrk).  
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Kuva 8. Kaupinjärven pohjavesialueen rajaus. Syke/MML 3/2021. 
   

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestö  

Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. Suunnittelualueen pohjoispuolella ja 
kaakkoispuolella sijaitsee yksittäisiä lomarakennuksia. 

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Suunnittelualue sijaitsee Äkäslompolon kylän palveluiden tuntumassa. 

Rakennuskanta  

Suunnittelualueella ei ole rakennuskantaa. Lähiympäristössä sijaitsee loma-
rakennuksia. Suunnittelualueen koillispuolella sijaitsee 1-kerroksinen, arviolta 
1970-luvun rakennus, jossa on julkisivuna vihreä pystylaudoitus. Suunnittelu-
alueen pohjoispuolella sijaitsee 1 ½ kerroksinen, arviolta 2010-luvun raken-
nus, jossa on julkisivuna punainen hirsipinta. 

Virkistyskäyttö  

Ranta-asemakaava sijaitsee Äkäslompolon kylän alueella. Kylän ympäristössä on 
monipuolisia virkistykseen soveltuvia reitistöjä. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet  

Asemakaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.  

Kiinteät muinaisjäännökset  

Asemakaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/63) perusteella 
suojeltavia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muinaisesineiden löytöpaikkoja.  

Liikenne  

Asemakaavan laajennus sijoittuu Kaupinjärventiehen.  

Tekninen huolto 

Alue tukeutuu olemassa olevan vesihuolto- ja sähköverkostoihin. 
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3.1.4 Maanomistus 
 

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. Kolarin 
kunta tekee tarpeellisilta osin yksityisen maanomistajan kanssa maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. Kaavalaajennukseen 
sovelletaan Kolarin kunnanvaltuuston päätöstä 25.06.2008 § 23 Sopimusehdot 
asemakaavamuutoksen ja –laajennuksen suorittamisesta vaadittavista korvauk-
sista. 

 
Kuva 9. Suunnittelualueen kiinteistöjaotus. Maanmittauslaitos 3/2021 
 

 
3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Maakuntakaava 

 
Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee 
matkailupalvelujen alueella (RM). Äkäslompolon kylän itäpuolella sijaitsee Pallas-
Yllästunturin kansallispuisto (SL 4009). Tunturi-Lapin maakuntakaavamuutoksen 
on Lapin Liiton liittovaltuusto hyväksynyt 25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvis-
tanut 23.6.2010. 
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Kuva 10. Ote maakuntakaavasta. 
 

 

 

 
Kuva 11. Ote maakuntakaavan merkinnöistä ja määräyksistä.  
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3.2.2  Yleiskaava  
 

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella, jonka 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.2.2008 ja josta tehdyt valitukset on korkein hal-
linto-oikeus hylännyt ja kaava on saanut lainvoiman 14.4.2011.   
 
Suunnittelualue sijaitsee loma-asuntoalueella (RA-2), joka on tiivistettävä ja täy-
dennettävä lomarakentamisen alue. Alue tulee asemakaavoittaa ja aluetehokkuu-
den tulee olla välillä 0,03…0,05. Mahdollisuuksia alueen tiivistämiseen tulisi tutkia 
ranta-asemakaavan/asemakaavan muutoksella. Suunnittelualueen keskellä on 
myös retkeily- ja ulkoilualue (VR). Suunnittelualueen länsipuolelle ylärinteeseen on 
retkeily- ja ulkoilualueelle osoitettu ohjeellinen uusi ulkoilureitti.  
 
Kolarin kunnanhallitus on 13.10.2020 (§239) päättänyt käynnistää Ylläksen osay-
leiskaavan muutoksen laatimisen, koskien voimassa olevaa Ylläksen osayleiskaa-
vaa Kolarin kunnan alueella, lukuun ottamatta laadittavana olevaa Hannukaisen 
kaivosalueen osayleiskaava-aluetta. 

Kuva 12. Ote osayleiskaavasta. 

 
 Kuva 13. Ote osayleiskaavan merkinnöistä ja määräyksistä. 
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3.2.3 Asemakaava 

 
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelualue rajoit-
tuu voimassa olevaan ranta-asemakaavaan alueen pohjoisosasta ja etelässä Kau-
pinjärventien osalta Äkäslompolon asemakaava-alueeseen. 
 

 
Kuva 14. Ote ajantasa-asemakaavasta suunnittelurajauksella. 

 
3.2.4 Rakennusjärjestys 

Kolarin kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 
25.06.2002 ja se on astunut voimaan 08.08.2002.  

Kuva 15. Pikkukallionkujalta etelään suunnittelualueelle. Kuva J.Lokio 2020. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
4.1 Asemakaavan laadinnan tarve sekä tavoitteet 

 

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on saada alueelle kuusi kappaletta lomara-
kentamisen mahdollistavia rakennuspaikkoja. Alueelle tavoitellaan rakennusoi-
keutta noin 600 kem2. 

 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kunnanhallitus on päättänyt 9.2.2021 § 27 käynnistää asemakaavan laadinnan. 

Kuva 16. Eteläosasta suunnittelualueelle pohjoiseen. Kuva J.Lokio 2020. 
 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
4.3.1 Osalliset 

 
Osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Oheinen luettelo pyrkii kattamaan pääosan osallisista, mutta ei ole ketään poissul-
keva.  

Maanomistaja ja asukkaat:  
✓ maanomistaja ja vuokraoikeuden haltija 

✓ alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset)  

 

Yhdyskuntatekniikka:  

✓ Tornionlaakson Sähkö Oy  

✓ Tunturi-Lapin Vesi Oy  
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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  

✓ Tornionlaakson museo 

✓ Lapin luonnonsuojelupiiri  
 

Yhteisöt ja muut osalliset:  

✓ Muonion paliskunta  

✓ Ylläksen matkailuyhdistys r.y.  

✓ Ylläksen Ystävät r.y.  

✓ Äkäslompolon kyläyhdistys r.y.  

Kuva 17. Kaava-alue rajautuu pohjoisosastaan Pikkukallionkujaan, jonka pohjois-
puolella sijaitsee perinteiseen tyyliin toteutettu asuinpihapiiri. Kuva J.Lokio 2020. 

 

 
4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletuloilmoitus on julkaistu 18.2.2021. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Osalliset  voivat  arvioida  kaavaratkaisujen  vaikutuksia  ja  lausua  kaa-
vasta  mielipiteensä valmisteluaineiston nähtävilläolon ja ehdotusvaiheen 
kuulemisen aikana.   
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 25.2. – 26.3.2021. 

 
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä xx.-xx.2021 (täydentyy myöhemmin). 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx.- xx..2021 (täydentyy myöhemmin). Valmistelu-
aineiston ja kaavaehdotuksen palautteista sekä näihin annettavista vastineista on 
tehty erillinen yhteenveto kaavaselostuksen liitteeksi. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaistahoille.  

Koska kaavamuutoksella ei ole maakunnallista tai valtakunnallista vaikutta-
vuutta, ei tarvetta erillisille viranomaisneuvotteluille ole vaan ne pidetään tarvit-
taessa.  Viranomaisilta pyydetään lausuntoja kaavan valmisteluvaiheen ja ehdo-
tusvaiheen kuulemisten yhteydessä ja näiden yhteenvedot sekä niihin annetta-
vat vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

  
Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on edistää Äkäslompolon alueen kehittämistä. 

 
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-
tös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista asemakaa-
van muutosta koskee: 
 
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 
Asemakaavan laadinnan suhdetta valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin on 
kuvattu tarkemmin kohdassa 5.3.2. 

 
Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
 
Voimassa  olevassa  Tunturi-Lapin  maakuntakaavassa  suunnittelualue sijait-
see matkailupalveluiden alueella (RM). 

 
Yleiskaavan antamat lähtökohdat 

 
Suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella. Yleiskaavassa alueelle 
on osoitettu loma-asuntoaluetta (RA-2). Tiivistettävä ja täydennettävä lomarakenta-
misen alue. Retkeily- ja ulkoilualue (VR). Kansallispuiston aluetta täydentävä mer-
kittävä retkeily- ja ulkoilualue. Alueella on erityisesti virkistystoiminnan kannalta huo-
mioitavia luonnon ja maiseman arvoja. 
 

 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 
4.5.1 Vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
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Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan liikenne- ja kunnallistekniseen verkostoon. 
Se toteuttaa Ylläksen alueen ylempitasoisten kaavojen tavoitteita tiivistyvästä  ja  
eheyttävästä  yhdyskuntarakenteesta sijainniltaan erittäin vetovoimaisella alueella.     

 
Rakennettu ympäristö ja maisema 

Alueelle osoitetaan ympäristöön soveltuvaa lomarakentamista, jolla ei ole mai-
semallisia vaikutuksia peitteisellä rinnealueella ja rakentaminen on sijoitettava 
maaston mukaisesti ilman pengerryksiä tai leikkauksia. 

Kuva 18. Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan kahteen loma-asuntopihapiiriin. 
Kuva R.Lokio 2021. 
 
Luonto 
Asemakaava-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joten kaavalla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia luontoon. Asemakaavassa on osoitettu suora n. 30 m leveä viheryh-
teys lähivirkistysalueena (VL) Kuertunturin ja Pikku Kaupinjärven välille voimassa 
olevan yleiskaavan mukaisesti.  
 
Pohjavesi 
Alueella on jätevedet liitettävä yleiseen viemäriverkkoon, joten kaavassa osoitetta-
van rakentamisen ja toiminnan ei arvioida aiheuttavan vaaraa pohjavesialuee-
seen. Lisäksi kaavassa annetaan erityismääräyksiä vedenhankintaa varten tär-
keän pohjavesialueen huomioimisen osalta.   

 
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueella on valmis tieverkosto ja tekninen huolto. Alueen liikennemääriin asema-
kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta. 

 
Hulevedet 
Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta 
pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesien hallinta hoidetaan 
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kiinteistökohtaisesti. Alueen merkittävimmät hulevedet esiintyvät keväisin lumien 
sulamisvesistä.  
 
Kaavassa ei ole tarpeen osoittaa erityisiä huleveden hallintaan liittyviä aluevarauk-
sia. Hulevesien hallinta alueella ratkaistaan lopullisesti kiinteistökohtaisilla ratkai-
suilla rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja kaavassa annetaan hulevesien käsit-
telyyn liittyviä määräyksiä. 

 
Kuva 19. Näkymä suunnittelualueen luoteisnurkasta itään. Kuva J.Lokio 2020. 

 
Talous 
Alueen kehittäminen edistää Äkäslompolon kylän kehittymistä ja lisää kunnan elin-
voimaa. 

 
Terveys ja turvallisuus 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. Rakentami-
sessa on huomioitava radonkaasun pääsyn estäminen huoneilmaan. 

 
Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä 
Alueen rakentaminen ja toiminnot sopivat eri ikäisille väestöryhmille. 

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin. 

  
Muut vaikutukset 
Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 

 
4.6 Ympäristön häiriötekijät 

Asemakaavalla ei osoiteta ympäristön häiriöitä aiheuttavia toimintoja.  
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4.7 Vaihtoehdot, valinta ja perusteet 
 
Asemakaavatyöhön ei ole liittynyt varsinaista vaihtoehtotarkastelua, koska kaavan 
tavoitteena on osoittaa alueelle lomarakennuspaikkoja hakijan tavoitteiden perus-
teella, jolloin vaihtoehtoinen suunnittelu on hyvin rajallista. Näin ollen toinen vaihto-
ehto on 0-vaihtoehto eli alueelle ei tulisi ranta-asemakaavaa. Niinpä kaavamuutok-
sesta laadittiin vain yksi luonnosvaihtoehto.  

 
Kuva 20. Kaavaluonnos 31.5.2021. 
 

4.7.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 
Valmisteluaineiston mielipiteistä on erillinen yhteenveto ja vastineet kaavaselostuk-
sen liitteenä. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  
 

5.1 Kaavan rakenne 

 
5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,66 ha, johon on osoitettu yhteensä 6 lomara-
kennuspaikkaa, viheraluetta ja katualuetta. 
  
RA 
Loma-asuntojen korttelialue. Kerrosluku on I ja rakennuspaikkakohtainen raken-
nusoikeus on 100 kem2. 
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VL 
Lähivirkistysalue. 

 
5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualueella ei ole palveluita. 
  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota ympäristöön soveltuvaan rakennusta-
paan. 

  
5.3 Kaavan vaikutukset  

 
5.3.1 Vaikutukset  

 
Kaavan merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat lähiympäristöön. Vaikutukset on 
arvioita tarkemmin kohdassa 4.5.1. 

 
5.3.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Kaavan suhde maakuntakaavaan 
 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella. Ranta-
asemakaavalla edistetään maakuntakaavan toteuttamista. 

 
5.3.4 Kaavan suhde yleiskaavaan 

 
Laadittava asemakaava on osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Kaavaratkaisu 
noudattaa osayleiskaavan ohjausvaikutusta kaavassa osoitettavan rakentamisen 
käyttötarkoituksen, rakennustehokkuuden ja ohjauksen kannalta. Lisäksi kaavassa 
turvataan yleiskaavan mukaisesti luontoarvojen sekä retkeily- ja ulkoilualueiden 
kannalta tärkeät yhteydet.  
 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 
 

Asemakaavamuutos 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuu-
riympäristö sekä luonnonvarat 
 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-
gisten yhteyksien säilymistä.  
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 
 
 

 
 
 
Kaavassa turvataan viheryhteyden säily-
minen itä-länsisuunnassa. 
 
 
Kaavassa varataan alueita lähivirkistyk-
seen ja turvataan viheralueen jatkuvuus 
kaava-alueen läpi. 
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5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.5 Nimistö 

Asemakaavassa osoitetaan uutena tiennimenä Pikkukallionkuja. 
 

6. ASEMAKAAVA-ALUEEN TOTEUTUS JA SEURANTA 
 

6.1 Toteuttaminen ja aloitus 
 

Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavan tultua voimaan. 
 

6.2 Toteutuksen seuranta 
 
Kaavan toteutusta valvoo kunnan rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpidelupien 
myöntämisen yhteydessä. 
 
 

Rovaniemellä 31.5.2021 
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