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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta:   Kolari 

Kunnannosa:  2. kunnanosa, Äkäslompolon kylä 

Kiinteistö:  273-402-1-363 

Kaava:   Asemakaava 

Kaavan laatija:  Jarmo Lokio, arkkitehti YKS 122 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

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

Kuva 2. Otteet Kolarin opaskartasta ja suunnittelualueen rajaukset punaisella. © Kolarin kunta ja 
Karttatiimi Oy 2020.  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Äkäslompolon asemakaava Sivulantien varren kiinteistölle 273-402-1-363.  
 
Kunnanhallitus on 1.9.2020 § 206 päättänyt käynnistää yksityisten maanomistajien aloitteesta 
asemakaavan laatimisen kiinteistölle 273-402-1-363, jonne tarkoituksena on rakentaa kuusi eril-
lislomarakennusta kotasaunoineen. Lisäksi rakennusten muodostamaan pihapiiriin tulee isompi 
grillikota ja talousrakennus. 

Hankkeen rakennusoikeusmäärätavoite on noin 500 k-m2, joka täsmentyy kaavoitustyön edetes-
sä.  
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1  Asemakaavan seurantalomake 

2 Asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset 

3  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4 Vastineet valmisteluvaiheen kuulemisen lausuntoihin ja mielipiteisiin  

5 Vastineet ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin  

 

1.6 Luettelo lähteistä 

Hertta - Ympäristötiedon hallintajärjestelmä, Suomen Ympäristökeskus 

Kalpio, S. ja Bergman, T. 1999: Lapin perinnemaisemat. –Lapin ympäristökeskus. Alueelliset 
ympäristöjulkaisut 116.  

Lokio, J. 1997: Lapin kulttuuriympäristöohjelma. – Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi 1996. 

Pöyry ja Nordic Marketing (2008). Kolari. Ylläksen osayleiskaavan muutos. Kaavaselostus.  

Suunnittelukeskus Oy (2002). Kolarin kunta, Ylläksen osayleiskaavan muutos. Rovaniemi 2002.  
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kolarin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.9.2020, § 206 käynnistää Äkäslompolon asema-
kaavan laajennuksen koskien tilaa 273-402-1-363. 

Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta:           8.9.2020. 

OAS:n nähtävilläolo            8.9.2020 -> 

Kuulutus asemakaavan valmistelumateriaalin nähtävilläolosta:   __.__.2020. 

Asemakaavan valmistelumateriaalin nähtävilläolo     __.__ - __.__.2020. 

Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta:    __.__.2021. 

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo      __.__ - __.__.2021. 

. 

Asemakaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus     __.__.2021, §___  

      Kunnanvaltuusto   __.__.2021, §___ 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutos laaditaan niin, että se mahdollistaa elämyspalvelu- ja majoitusrakennusten 
toteuttamisen kiinteistölle 273-402-1-363. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan mahdollistama rakentaminen käynnistyy, kun kaava on saanut lainvoiman ja 
hankkeiden investointipäätökset on tehty. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan laadinnan kohteena on noin 0,6570 hehtaarin alue Kolarin kunnan Sivulantien 
varressa. Suunnittelualue sijaitsee kylän palveluiden välittömässä läheisyydessä metsäpalstalla. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonto 

Luonnonmaantieteellisesti Ylläksen alue sijaitsee pohjoisboreaalisella kasvillisvyöhykkeellä ja 
Perä-Pohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, joka vaihettuu vähitellen Metsä-Lappiin. 

Kuva 3. Suunnittelualue kuusivaltaisessa sekametsikössä Sivulantien länsipuolella. J.Lokio 2020. 
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Suunnittelualue sijaitsee Äkäslompolon kylän keskustassa n.400 m Tunturintien ja Sivulantien 
risteysalueen lounaispuolella Sivulantien länsipuolella kuusivaltaisessa sekametsikössä. 

Kuva 4. Ortokuva suunnittelualueesta ja sen lähiympä-
ristöstä. © Maanmittauslaitos Oy 2020. 

 

Maaperä 

Geologisten tutkimuskeskuksen Maankamara-karttapalvelun 
mukaan suunnittelualueen maaperä on hienoa hietaa (Hht). 
Liiteri-ympäristötietopalvelun mukaan ko. maaperälajike on 
osa harjujen ulkopuolista sora- ja hiekkakerrostumaa Kukas-, 
Kesänki- ja Yllästunturien länsipuolella. 
 

Uhanalaiset kasvilajit 

Alueella ei ole (Suunnittelukeskus Oy 2002) tiedossa olevia 
uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja eikä myöskään 
Metsähallituksen rekistereissä ole merkintöjä suojelluista 
luontotyypeistä ja kasvillisuudesta. 

Maisema 

Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaassa 
Äkäslompolon kylässä. Maisemia hallitsevat kylää 
ympäröivät tunturit ja vaarat. 

Pinta- ja pohjavedet 

Kaavamuutosalue ei sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (lähde: GTK:n 
Maankamara -karttapalvelu).  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö 

Asemakaava-alueella ei ole vakituista asutusta. Suunnittelualue rajautuu luoteispäädystään 
2010-luvulla toteutettuun asuinpihapiiriin, johon asuinrakennuksen lisäksi kuuluu saunarakennus.  

Palvelut 

Asemakaava-alueen itäpuolella Sivulantien varrella sijaitsee puolenkymmentä ohjelmapalvelu-
yritystä ja vapaapalokunnan rakennus. Suunnittelualue sijaitsee keskellä Äkäslompolon kylää, 
josta löytyy kattava palvelutarjonta kylän kansallisesti merkittävän matkailukeskusluonteen 
ansiosta.  

Rakennuskanta  

Itse kaava-alueella ei ole rakennuskantaa mutta suunnittelualue rajautuu Sivulantien varteen, 
jonka itäpuolella sijaitsee ohjelmapalveluyritysten vastaanotto- ja huoltorakennuksia ja 
Äkäslopolon vapaapalokunnan rakennus. Rakennukset ovat pääosin puu-(hirsi)rakenteisia, 
harjakattoisia ja 1…2 -kerroksisia, joiden edustalla/ympärillä on liikennöinti- ja pysäköintialueet 
(ks. Kuva 4 yllä). Suunnittelualueen luoteispäädyssä sijaitsee 2010-luvulla toteutettu asuinpiha-
piiri.  

Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee 2-kerroksinen niin ikään 
harjakattoinen hotelli, jonka betonirunkoiset julkisivut on vuorattu tuppilaudoilla.  
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Kuva 5. Sivulantien vartta koilliseen päin. Tien itäpuolelle on sijoittunut ohjelmapalveluyritysten 
vastaanotto- ja huoltorakennuksia sekä vapaapalokunnan rakennus (keltainen 2-kerroksinen 
rakennus) J.Lokio 2020.  

Kuva 6. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee v.1990 valmistunut kaksikerroksinen hotelli. 

 

Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueelle rakentava ohjelmapalveluyritys työllistää tällä hetkellä 4 työntekijää. 

Virkistyskäyttö 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Äkäslompolon kylän keskustassa, jonka järven ranta-alueella 
sekä Sivulantien päässä kulkee vilkkaassa käytössä oleva valaistu ulkoilu- ja hiihtoreitti 
Äkäslompolon kylästä ns. lämpöladulle. Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto ja Ylläksen laskettelukeskuksen ala-asemalle on matkaa Tunturintietä pitkin n.4 
km. Sivulantien länsipuolella kulkee kevyen liikenteen väylä, jonka vieressä kulkee talvisin myös 
moottorikelkkaura. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 

Asemakaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 
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Kiinteät muinaisjäännökset 

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

Liikenne 

Suunnittelualue rajautuu Sivulantiehen, joka on merkittävä kokoojaväylä. Tunturintien pohjoispuo-
lella ja Sivulantien länsipuolella on kevyen liikenteen väylät.   

Tekninen huolto 

Sivulantien varressa kulkee kattava yhdyskuntatekninen verkosto vesi-, viemäri- ja 
sähköverkkoineen. 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. Kolarin kunta tekee tar-
peellisilta osin yksityisen maanomistajan kanssa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b §) mu-
kaiset maankäyttösopimukset. Kaavamuutokseen sovelletaan Kolarin kunnanvaltuuston päätöstä 
25.06.2008 § 23 Sopimusehdot asemakaavamuutoksen ja –laajennuksen suorittamisesta vaadit-
tavista korvauksista.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 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 7. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta merkintöineen ja määräyksineen. 

3.2.2 Yleiskaava 

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella, jonka kunnanvaltuusto 
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 voimassa olevassa osayleiskaavassa matkailun ohjelmapalvelualueella 
(RM-O), jonne saa rakentaa toimintaa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Lisäksi alueelle 
saa sijoittaa muita matkailupalvelurakennuksia ja hotelleja. Alue tulee asemakaavoittaa ja aluete-
hokkuuden tulee olla välillä 0,05…0,2. Alueelle saa rakentaa enintään 2-kerroksisia rakennuksia. 
Sivulantien itäpuolelle on osayleiskaavassa osoitettu uusi kevyen liikenteen väylä. 

Osayleiskaavassa suunnittelualue rajautuu pohjoisreunastaan keskustatoimintojen alueeseen 
(C), joka on täydennysrakennettava ja tiivistettävä kylämäisen asutuksen ja palvelujen alue, jota 
kehitetään korkeatasoisena kävely-ympäristönä. Alueelle saa rakentaa enintään kaksikerroksisia 
rakennuksia. Alueelle ei saa sijoittaa MRL 114 §:n tarkoittamaa vähittäiskaupan suuryksikköä. 

Kolarin kunnanhallitus on 13.10.2020 (§239) päättänyt käynnistää Ylläksen osayleiskaavan muu-
toksen laatimisen, koskien voimassa olevaa Ylläksen osayleiskaavaa Kolarin kunnan alueella 
sijaitsevaa osaa lukuun ottamatta laadittavana olevaa Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava-
aluetta.  
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Kuva 8. Ote Ylläksen osayleiskaavasta merkintöineen ja määräyksineen.  

3.2.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

Kuva 9. Ote Äkäslompolon ajantasa-asemakaavasta.  
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3.2.4 Rakennusjärjestys 

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

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutoksen laatiminen on tarpeen, koska yksityiset maanomistajat ovat esittäneet 
omistamiensa kiinteistöjen alueelle sekä rakennusoikeuden nostamista että safarirakentamisen 
mahdollistamista. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnanhallitus on 1.9.2020 § 206 päättänyt käynnistää yksityisten maanomistajien aloitteesta 
asemakaavan laatimisen kiinteistölle 273-402-1-363, jonne tarkoituksena on rakentaa kuusi eril-
lislomarakennusta kotasaunoineen. Lisäksi rakennusten muodostamaan pihapiiriin tulee isompi 
grillikota ja talousrakennus. Asemakaavaan sovelletaan kunnanvaltuuston päätöstä 25.06.2008 § 
23 sopimusehdot asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen suorittamisesta vaadittavista 
korvauksista. 

Kuva 10. Sivulantien itäpuolen ohjelmapalveluyritysten rakennuskantaa lokakuussa 2019. Kuva 
R. Lokio. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. 

Maanomistaja ja asukkaat: 

✓ maanomistaja ja vuokraoikeuden haltija 

✓ Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat (kunta, yksityiset) 

Yhdyskuntatekniikka: 

✓ Tornionlaakson Sähkö Oy 
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✓ 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 

✓ Tornionlaakson museo 

✓ Lapin luonnonsuojelupiiri 

Yhteisöt ja muut osalliset: 

✓ Muonion paliskunta 

✓ Ylläksen matkailuyhdistys r.y. 

✓ Ylläksen Ystävät r.y. 

✓ Äkäslompolon kyläyhdistys r.y. 

Kuva 11. Sivulantien itäpuolen ohjelmapalveluyritysten rakennuskantaa kesäkuussa 2018. Kuva 
R. Lokio. 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) on kuulutettu 
8.9.2020, josta lähtien on osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osalliset voivat arvioida kaavaratkaisujen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä 
valmistelumateriaalin nähtävilläolon ja ehdotusvaiheen kuulemisen aikana.  

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaistahoille. 
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Koska kaavamuutoksella ei ole maakunnallista tai valtakunnallista vaikuttavuutta, ei tarvetta erilli-
sille viranomaisneuvotteluille ole vaan ne pidetään tarvittaessa.  

Kaavan valmistelumateriaali lähetetään lausunnoille eri viranomaisille. 

4.3.5 Asemakaavan tavoitteet 

Äkäslompolon asemakaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa kuusi erillislomarakennusta kota-
saunoineen. Lisäksi rakennusten muodostamaan pihapiiriin tulee isompi grillikota ja talousraken-
nus. 

Hankkeen rakennusoikeusmäärätavoite on noin 500 k-m2, joka täsmentyy kaavoitustyön edetes-
sä.  

4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Suunnittelualueen suhteellisen pienestä koosta johtuen ei tarvetta vaihtoehtoisten kaavaluonnos-
ten laadinnalle ollut, vaan nykytilanne toimii nk. nollavaihtoehtona. Nykytilanne jatkuu mikäli kaa-
van mukaiseen toteuttamiseen ei markkina– tai taloudellisesta tilanteesta johtuen edetä. Kaavalla 
mahdollistetaan kiinteistön kehittäminen Ylläksen osayleiskaavan ja kehittämissuunnitelman 
mukaisesti. Toteutusta varten on kaava-alueelle laadittu yleissuunnitelma, jossa on tavoitteen 
mukainen rakennusoikeus sijoitettu kiinteistölle sen ominaisuudet huomioiden.  

Rakentamisen keskeisenä tavoitteena on säilyttää mahdollisimman paljon kiinteistöllä sijaitseva 
metsikkö, jonne yksikerroksiset mökkirakennukset sijoittuvat puuston lomaan muodostaen ovaa-
linmuotoisen pihapiirin keskelle sijoittuvine yhteisine grillikotineen.  

Kuva 12. Asemapiirros alueelle tavoitellusta rakentamisesta ja rakentamistavasta. © Arkkitehtitoi-
misto Jarmo Lokio Oy 2020.   
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4.5.2 Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

Kaavaluonnos on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla tarkoituksen-
mukaisuusharkintaa käyttäen. Tässä kappaleessa arvioituja vaikutuksia on kuvattu lisää 
kohdassa 5.3.  

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Suunniteltu hanke tiivistää olevaa Äkäslompolon kyläkuvaa voimassa olevan yleiskaavan 
tavoitteiden mukaisesti.  

Kuva 13. Havainnekuva tavoitellusta rakentamisesta Sivulantien suunnalta. Todellisuudessa 
puustoa säilytetään havainnekuvassa esitettyä enemmän etenkin rakennusten ja Sivulantien 
väliseltä alueelta. © Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy 2020. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan ja ilmastoon. 

Kaava-alueen toteuttamisella on vähäisiä vaikutuksia maaperän pintaosiin. Kallioperään ei 
kaavan toteuttamisella ole vaikutuksia.  

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin eivät muodostu vähäistä suuremmiksi, koska suunnittelualue eiv 
sijaitse pohjavesialueella ja hanke on kooltaan suhteellisen pieni. Lisäksi hulevesien käsittelystä 
on annettu erillismääräyksiä kaavakarttaan.  

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin  

Kaavahankkeella ei ole vähäistä suurempia vaikutuksia kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
toisuuteen tai luonnonvaroihin. 
 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan liikenne- ja kunnallistekniseen verkostoon. Se toteuttaa 
Ylläksen alueen ylempitasoisten kaavojen tavoitteita tiivistyvästä ja eheyttävästä yhdyskunta-
rakenteesta sijainniltaan erittäin vetovoimaisella alueella.    
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Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

Kaava-alueen toteuttamisella ei ole vähäistä suurempaa vaikutusta Äkäslompolon kyläkuvaan ja 
maisemaan, sillä kaava-alueelle tuleva rakentaminen on kooltaan ja mittakaavaltaan olevaa 
rakennettua ympäristöä tukeva ja sijoittelullaan vahvistaa Sivulantien kyläkuvaltaan raittimaista, 
osin luonnonläheistä ympäristöä.  

Kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä on kuitenkin haluttu varmistaa kyläkuvan ja -maiseman 
kannnalta laadukas ja olevan ympäristön huomioiva uudis- ja täydennysrakentaminen: 

- Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. 

- Rakennuksen kattokaltevuuden on oltava 1:3...1:1,4. 

- Katteena on käytettävä bitumihuopaa tai kiviaineista levyä. 

- Rakennukset on perustettava maaston mukaisesti ilman pengerryksiä tai leikkauksia. 
Jos sokkelin tai perustuspilarien välisen aukon korkeus on yli 80 cm se on verhottava 
puulla tai luonnonkivellä. 

- Jätesäiliöt sekä polttopuiden ja muu varastointi on sijoitettava rakennukseen tai sellai-
seen aitaukseen, joka ei ole avoin tielle päin. 

- Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä tontin ympäristösuunnitelma, jossa tulee esittää 
rakennustyöaikaiset järjestelyt ja pihasuunnitelma. 

- Pysäköintialue on erotettava kadusta puu- tai pensasistutuksin tai aidalla. Autopaikat on 
rakennettava maaston mukaisesti niin, ettei maaston tasaamista tarvita. Välttämättömät 
tasoerot on tehtävä tukimuurein. 

- Alueelle ei saa sijoittaa MRL 114 §:n tarkoittamaa vähittäiskaupan suuryksikköä 

- Rakennukset, pihatiet, autopaikat, tiet ja teknisen huollon verkot 

- on rakennettava siten, että mahdollisimman vähän rikotaan maanpintaa tai muutetaan 
sen muotoa tai kaadetaan puustoa. Vaurioituneet alueet on maisemoitava rakentamisen 
jälkeen. 

Rakennetun ympäristön osalta kaavamuutos mahdollistaa maksimissaan 2-kerroksisen 
rakentamisen, mikä yleiskaavan tavoitteet ja oleva rakentaminen huomioiden on perusteltua 
kyläkeskuksen visuaalisen hahmottamisen ja orientoitumisen kannalta.  

Kulttuuriperintöön ei kaavahankkeella ole vähäistä suurempaa vaikutusta. 

4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet  

Valittu asemakaavaratkaisu toteuttaaa Ylläksen osayleiskaavassa osoitettua maankäyttöä. 

4.5.4 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 

Asemakaavaluonnoksesta saatiin x lausuntoa ja y mielipidettä. Lausuntojen tiivistelmät, niihin 
annetut vastineet ja vaikutukset kaavaan on koottu erilliseen liitteeseen (liite 4), joka on osa 
kaava-aineistoa. 

Valmisteluvaiheessa oli tarpeen lisätä maanalainen johtorasite ja lisätä määräyksiin hulevesien 
hallintasuunnitelman laadintavaade. Muita muutoksia ei ollut tarpeen tehdä.  

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Päivämäärä Kuvaus 

1.9.2020 Asemakaavan laatimispäätös kunnanhallituksessa § 206 

8.9.2019 Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta 

8.9.2019 -> OAS nähtävillä 

__.__.2020 Kuulutus valmistelumateriaalin nähtävilläolosta 

__.__.-__.__.2020 Valmistelumateriaali nähtävillä 



 
Kaavaselostus       15 

 

 

__.__.2021 Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta. 

__.__.-__.__.2021 Asemakaavaehdotus nähtävillä. 

__.__.2021 Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavalla osoitetaan kortteliin 99 uutta rakennusoikeutta 500 k-m2, jolloin aluetehok-
kuudeksi muodostuu e=0,08. 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.2 Korttelialueet 

Asemakaavalla muodostetaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jonka 
rakennusoikeudesta enintään 50% saa käyttää asuinhuoneistoa varten (RM-2). Korttelin XX 
tontin 1 pinta-ala on 0,6570 ha ja rakennusoikeutta on osoitettu 500 k-m2. 

5.2.3 Muut alueet 

Tällä kaavamuutoksella ja asemakaavalla ei muodostu muita alueita. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Uudistetut 
tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: 

✓ Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

✓ Tehokas liikennejärjestelmä 

✓ Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

✓ Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

✓ Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Tätä asemakaavamuutosta koskee alla esitetyt tavoitteet.  
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen   
Tällä kaavahankkeella edistetään alueen kehittymistä elinvoimaisena hyödyntämällä sen 
vahvuuksia ja voimavaroja.  

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
Tähän kaavaan on annettu erillismääräyksiä hulevesien viivästyttämisestä ja hallitusta järjestämi-
sestä tonttien alueilla (tulvanhallinta). Rakennuslupavaiheessa tuleekin esittää hulevesien 
hallintasuunnitelma niiden poisjohtamisineen kaavamääräysten mukaisesti. 

Muilta osin tällä kaavamuutoksella ei edistetä tai sillä ei ole tunnistettuja vähäistä suurempia 
vaikutuksia valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 
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5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 

 

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: 

1.   Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. 
2.   Rakennuksen kattokaltevuuden on oltava 1:3...1:1,4.  
3.   Katteena on käytettävä bitumihuopaa tai kiviaineista levyä. 
4.   Rakennukset on perustettava maaston mukaisesti ilman pengerryksiä tai leikkauksia. Jos sokkelin tai perustuspilarien 
välisen aukon korkeus on yli 80 cm se on verhottava puulla tai luonnonkivellä. 
5.   Jätesäiliöt sekä polttopuiden ja muu varastointi on sijoitettava rakennukseen tai sellaiseen aitaukseen, joka ei ole avoin 
tielle päin. 
6.   Rakennus on rakennettava vähintään 4 metrin päähän viereisen tontin rajasta. 
7.   Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä tontin ympäristösuunnitelma, jossa tulee esittää rakennustyöaikaiset järjestelyt ja 
pihasuunnitelma. 
8.   Autopaikkoja on rakennettava tontille vähintään: 
      - 1 ap/125 liike- ja toimistokerrosala-m2, kuitenkin vähintään 1 ap/kaksi työntekijää kohti, 
      - 1 ap/kaksi asuin- tai majoitushuonetta kohti 
 9.  Pysäköintialue on erotettava kadusta puu- tai pensasistutuksin tai aidalla. Autopaikat on rakennettava maaston 
mukaisesti niin, ettei maaston tasaamista tarvita. Välttämättömät tasoerot on tehtävä tukimuurein. 
10. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myöntää lykkäystä 25 %:lle autopaikkojen rakentamisvelvollisuudesta 
autopaikkatarpeen mukaan enintään 5 vuodeksi kerrallaan.  
11. Kaikki jätevedet on johdettava yleiseen viemäriin. 
12. Kiinteistön tai rakennuspaikan omistaja tai haltija on velvollinen rakentamaan liittymisjohdon yleiseen viemäriin. 
13. Alueelle ei saa sijoittaa MRL 71§:n tarkoittamaa vähittäiskaupan suuryksikköä. 
14. Rakennukset, pihatiet, autopaikat, tiet ja teknisen huollon verkot on rakennettava siten, että mahdollisimman vähän 
rikotaan maanpintaa tai muutetaan sen muotoa tai kaadetaan puustoa. Vaurioituneet alueet on maisemoitava rakentamisen 
jälkeen. 
15. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää tontilla siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -
säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista kahta sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. 
Viivytyspainanteissa, -altaissa tai -säiliöissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 
16. Rakennuslupavaiheessa tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma hulevesien poisjohtamisineen. 
 

5.5 Nimistö 

Asemakaavalla ei osoiteta uutta nimistöä. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan osalta hankkeeseen ryhtynyt taho on teetättänyt yleissuunnitelman asemakaavalla 
tavoiteltavasta rakentamisesta.  

Kuva 14. Viistokuva tavoitellusta rakentamisesta – Sivulantie moottorikelkkaurineen on kuvan 
vasemmassa laidassa. Todellisuudessa puustoa säilytetään havainnekuvassa esitettyä 
enemmän etenkin rakennusten ja Sivulantien väliseltä alueelta. © Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio 
Oy 2020. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaava-alueen mahdollistama rakentaminen aloitetaan kun kaava on saanut lainvoiman. 

 
 
Torniossa 27.10.2020 

 
 
 
Jarmo Lokio 

arkkitehti, YKS-122 


