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PERUS JA TUNNISTETIEDOT
Selostus koskee 12.2.2014 päivättyä asemakaavaluonnosta.
Kunta:

Kolarin kunta

Alueen nimi:

2. kunnanosa, Ristimellan alue

Kaavan nimi:

Äkäslompolon asemakaavan
alue, korttelit 504-597

laajennus,

Ristimellan

Äkäslompolon asemakaavan laajennus on yhteensä n. 149 ha, josta n. 96 ha on
Ristimellan ranta-asemakaavan aluetta ja n. 53 ha on asemakaavoittamatonta
aluetta.
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksella muodostuu korttelit 504-597.
Ristimellan ranta-asemakaava muuttuu Äkäslompolon asemakaavan osaksi ja rantaasemakaavan poistuvat korttelinumerot ovat: 1, 2, 4, 7, 13-15, 18-28, 30-36, 4046, 340-368 ja 370.
Äkäslompolon asemakaavan laajennus koskee Ristimellan ranta-asemakaavan kaikki
korttelit sekä niihin rajautuvia katu-, maa- ja metsätalous- sekä virkistysalueita.
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen myötä korttelinumero 503 poistuu.
Kortteli yhdistyy ranta-asemakaavan kortteliin 14, joka muuttuu kortteliksi 573.
Suunnitteluorganisaatio
Asemakaavan laatija on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, projektinvetäjänä toimii
Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA.
Kolarin kunnan edustajana työtä on valvonut maanmittausinsinööri Kullervo Lauri.
Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnan pohjoisosassa Äkäslompolon kylässä.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Muonion kuntarajaan, idässä Äkäsjokeen ja
Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon, etelässä Äkäslompolojärveen ja lännessä
Tiuranjärventielle (maantie 940).
Kaavan nimi ja tarkoitus
Tarkoitus on laajentaa Äkäslompolon asemakaava Ristimellan alueelle. Voimassa
oleva Ristimellan ranta-asemakaava muuttuu Äkäslompolon asemakaavan osaksi ja
asemakaava laajennetaan myös kaavoittamattomalle alueelle.
Tavoitteena on osoittaa uutta, yleiskaavan mukaista lomarakentamista kyseiselle
laajennusalueelle. Ranta-asemakaavan alueen kaava päivitetään ja siihen tehdään
pieniä tarkistuksia.
Ristimellan ranta-asemakaava-alueen ja ranta-asemakaavan ulkopuolisen alueen
maanomistajat ovat ottaneet yhteyttä kuntaan ja toivoneet alueelleen asemakaavan
laatimista tai asemakaavan muuttamista.
Kunta solmii maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa.
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavatoimikunnan käsittely 28.8.2012
Kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä 8.10.2012 § 328.
Kunnanhallituksen päätös konsultin valinnasta 19.11.2012 § 372.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS 12.2.2013) asetettu nähtäville
11.3. – 9.4.2013.
Kuulutus vireille tulosta 7.3.2013
1. viranomaisneuvottelu 5.3.2013
Asemakaavaluonnos nähtäville
Asemakaavaehdotus nähtäville
Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
Hyväksymiskäsittely kunnassa:

2.2

Asemakaava
Ristimellan ranta-asemakaava-alueen ja ranta-asemakaavan ulkopuolisen
alueen maanomistajat ovat ottaneet yhteyttä kuntaan ja toivoneet alueelleen
asemakaavan laatimista tai asemakaavan muuttamista.
Äkäslompolon asemakaava laajennus laaditaan siten, että voimassa oleva
Ristimellan ranta-asemakaava muutettaan Äkäslompolon asemakaavaksi ja
asemakaavoittamaton
laajennusalue
laaditaan
samassa
yhteydessä
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksena. Äkäslompolon asemakaavan
laajennusalue on yhteensä n. 149 ha, josta 96 ha on Ristimellan rantaasemakaavan aluetta ja n. 53 ha on asemakaavoittamatonta aluetta.
Ranta-asemakaava on pääosin toteutettu. Alueelle on rakennettu pääosin
loma-asutusta ja matkailupalveluja. Tavoitteena on osoittaa uutta,
yleiskaavan mukaista lomarakentamista asemakaavan laajennusalueelle ja
päivittää ranta-asemakaavan.
Suunnittelualue on kokonaan yksityisomistuksessa lukuun ottamatta valtion
omistuksessa oleva osa. Kunta solmi maankäyttösopimuksia maanomistajien
kanssa.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista
ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta.
Asemakaavan laajennuksen tullessa lainvoimaiseksi, siirtyy mm. katujen
rakentamis- ja kunnossapitovastuu kunnalle kun.
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L
LÄHTÖKOHDAT

3.1

S
Selvitys su
uunnittelu
ualueen ol oista

3.1.1

A
Alueen yleiskuvaus
Suunnitte
elualue ku uluu Kolarrin ja Muo
onion kunn
nissa sijaits
sevaan Ylläksen
matkailuk
keskuksen kokonaisu
uuteen, jon
nka ytimen
n muodosta
avat Yllästunturi
sekä Ylläsjärven ja Äkäslo
ompolon kylät palv
veluineen. Vuonna 2006
nut Maisem
matie yhdis
sti kyliä. Ky
ylien välima
valmistun
atka lyheni 15 kilometriin.
Ylläksen matkailu alkoi jo 1930-luvu
ulla, jolloin
n saapuivat ensimm
mäiset
Yllästunturi on kansa
ainvälinen matkailukeskus, jolla on
hiihtomattkailijat. Y
majoitusk
kapasiteetttiä yhteensä
ä noin 22 000
0
vuodep
paikkaa.
Äkäslomp
polon kylä on seitsem
män tunturin
n ympäröim
mä matkailukylä ja matkailukeskuks
sen ydinallue. Äkäslompolon perinteinen
p
n kyläympä
äristö on viime
vuosina muuttunutt matkailu
upalveluiden
n ja loma
a-asuntojen rakentamisen
M
a erottuvatt edelleen selvästi k
kylän piirteet, järveä kohti
myötä. Maisemassa
suuntautuneet ranta
apellot ja –niityt
–
sekä
ä perinteine
en rakennu
uskanta. Järvi on
sa kylän rak
kennetta ja
a kyläkuvaa
a.
tärkeä os
Äkäslomp
polo on n. 500 asukk
kaan kylä. Ylläksen
Y
m
molempien kylien,
k
Äkä
äslompolon ja Ylläsjärven
n väestöke
ehitys on ollut
o
positiiv
vinen. Vuosikymmene
en alkuun näh
hden asukk
kaita on tulllut Äkäslom
mpolon ja Y
Ylläsjärven kyliin lisää 30 %
(+163 as
s.). Kyseistten kylien asukkaat
a
muodostivat
m
t Kolarin kunnan väes
stöstä
18 % vuo
onna 2008..
Suunnitte
elualue sija
aitsee Kolarrin kunnan pohjoisosa
assa Äkäslo
ompolon ky
ylässä.
Suunnitte
elualue raja
autuu pohjo
oisessa Muo
onion kunta
arajaan, idässä Äkäsjo
okeen
ja Pallas
s-Yllästuntu
urin kansa
allispuistoon
n, eteläss ä Äkäslom
mpolojärvee
en ja
lännessä Tiuranjärv
ventiehen (m
maantie 94
40).
Äkäslomp
polon asem
makaavan laajennusalue on yhte
eensä n. 149
1
ha, jos
sta n.
kaksi kolmasosa on
n Ristimella
an ranta-asemakaavan
n aluetta ja
a kolmas osa
o
on
asemakaavoittamattonta aluettta.
o rakenne
ettu väljästti loma-asu
utusta ja m
matkailupalv
veluja. Rak
kentaAlueelle on
minen sijaitsee pä
ääosin Risttimellan ra
anta-kaava
an alueella
a. Asemaka
aavan
s mahdoll istaa loma
a-asutuksen laajenta
amista rak
kentamatto
omalle
laajennus
alueelle.
Alue tuke
eutuu Äkässlompoloon palveluihin
n. Alueella on muutama matkailupalvelutoimiipiste.

Kuva 3. Näkymä T
Tiuranjärventieltä Ylläks
selle Ristim
mellantien liittymän koh
hdalla.
(Lähde: Google Streett View)
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Kuva 4. Suunnittelualue ilmakuv
vassa 2010. (© MML 2013)
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3.1.2

M
Maisema
Kolarin kunnan
k
luo nnonpiirtee
et ovat mo
onimuotoise
et, jakautu
uuhan se maisem
mamaaku
untajaossa kolmeen seutuun; Peräpohjola
an vaara- ja jokiseu
utuun,
Aapa-Lap
pin seutuun
n sekä Län
nsi-Lapin tunturiseutu
t
uun, jolla sijaitsee kaavak
alue. (Ma
aisema-alue
etyöryhmän
n mietintö I – Maisem
manhoito. Mietintö
M
66//1992.
Ympäristö
öministeriö
ö)
Äkäslomp
polon kylä n suurmaisema on selkeästi jjäsentynyt:: keskellä järvi,
järven
öhyke,
jo
oka
rajau
utuu
mah
htaviin
asutusvyö
alavilla
rannoilla
Selänteitä halkovat
h
pienten jokie
en laaksot.
tunturiselänteisiin. S
elualue
o
on
pääosiin
puolisu
uljettua
m
maisematilaa,
harva
ahkoa
Suunnitte
metsätalo
ousmetsää . Muutama
a peltoaukeama on säilynyt sekä alueella on
melko runsaasti nyk
kyistä raken
nnuskantaa
a.
Näkymiä avautuu Ylläksen ja Kesänkittuntureiden
n sekä Äk
käslompolojjärven
suuntaan
n.
Alue on maastonmu
m
uodoiltaan suurelta
s
os
sin tasaista,, hieman etelään päin
n sekä
Äkäsjoelle laskevaa
a, suhteellisen helpp
pokulkuista
a. Kaava-a
alueen läns
si- ja
sa on jyrk
kemmät maastonerot
m
t. Rautuoja
a kulkee paikoittain
p
eteläosiss
3-6m
syvyydelllä ja Äkäsjo
oelle laskev
vissa rinteis
ssä on paik
koittain jopa
a 10m.
Suunnitte
elualueen korkeudet vaihteleva
at välillä + 218 - +240 mpy
y N60.
Suunnitte
elualueen u
m
ulkopuolella Ylläs-Pallas kansal lispuiston alueella maasto
nousee Äkäsjoen
Ä
ra
annalta suhteellisesti jyrkästi, no
oin 15 metrrin nousu sadalla
metrillä.

Kuva 5. Ote
O Maisema
akuva-analyy
ysi -kartasta
a Metlan työrraportteja 33, Elävä matkailumaisema –julkaisusta
–
. 2006.
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3.1.3

Luonnonympäristö
Luontoselvityksen pohjana on vuonna 2002 tehdyn Ristimellan rantaasemakaavan
muutoksen
luontoselvitys
(maastokäynti,
valokuvat,
kaavaselostus), pohjakartta- ja lentokuvatulkinnat, julkiset tietokannat jne.
Luontoselvityskartta on selostuksen liitteenä.
Oheisessa ilmakuvassa näkyy nykyinen kaavarajaus punaisella. Lisäksi
kuvaan on rajattu edellinen kaavarajaus (v.2003 ranta-asemakaava)
keltaisella. Osittain keltaisen alla on sininen rajaus. Tältä alueelta tehtiin v.
2002 maastokäynti. Edellinen rantakaava-alue laajeni loppuvaiheessa hieman
alkuperäisestä rajauksesta.

Kuva 6. Suunnittelualue. Punaisella rajauksella nykyinen ranta-asemakaava-alue.
Sinisellä rajauksella (osittain keltaisen alla) vuonna 2002 inventoitu alue, keltaisella
rajauksella edellinen kaava-alue.
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Vesistöt ja vesitalous
Kolarin kunta kuuluu Tornionjoen vesistöalueeseen. Äkäslompolon läheisyydessä olevia vesistöjä ovat Iso-Kaupinjärvi, Pikku-Kaupinjärvi, Kesänkijärvi
sekä Äkäslompolo.
Kaava-alue rajautuu idässä Äkäsjokeen ja etelässä Äkäslompolojärveen.
Äkäsjoen leveys on vaihtelevasti 10-40 m, joki haarautuu moneen uomaan ja
Äkäslompolojärveä lähestyessä se muodostaa n. 400 m leveä kosteikon.
Kaava-alueen halki kulkee Rautuoja, joka laskee Äkäsjokeen. Äkäsjoesta
kalastetaan mm. taimenta, harjusta, haukea, ahventa, lohta ja särkikaloja.
Äkäsjoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.
Äkäsjoki saa alkunsa Äkäsjärvestä, josta se laskee Kukaslompolon kautta
Äkäslompolojärveen. Äkäsjoen valuma-alue on pääosin asumatonta Lapin
tunturi- ja vaara-aluetta, eikä se sisällä juurikaan peltoalueita.

Kuva 7. Äkäsjoki (kuva Eva Persson Puurula, 2013).

Kaava-alueella sijaitsee pohjavesialue, Murtokangas (12273501). Alue kuuluu
luokkaan II eli vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

Kuva 8. Alueella sijaitseva pohjavesialue, Murtokangas.
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Maa- ja kallioperä
ä
Ylläksen seutu on m
muodostunu
ut kvartsiite
eista ja kon
nglomeraatteista, jotka
a ovat
et hiekasta jja sorasta. Fylliittejä, kiilleliuske
eita ja kiillegneissiä es
siintyy
syntynee
myös
Ylläksen
Y
lähistöllä..
Ne
ovat
o
synttyneet
ja
Äkäslompolon
hienorake
eisemmista
a kerrostum
mista kuten
n savesta. (Manner & Tervo – Lapin
geologiaa
a, Rovaniem
mi 1988).
Äkäslomp
polonjärven
n pohjois- ja itäpuole
en karkeara
akeiset lajittuneet ma
aalajit
muodosta
avat rake
entamisen kannalta parhaimm
man ja kustannuks
k
siltaan
edullisimman maap
pohjan. Äkä
äslompolojä
ärven ymp
pärillä olevat hienorakeiset
hiekka, silttti ja turrve esiinty
yvät maap
perän ylim
mpänä
maalajit, hieno h
kerroksen
na. Hienora
akeiset kerrrostumat kantavat h
heikosti, routivat ja häiriintyvät jo rakennussten pohjie
en kaivun aikana. Eloperäisett maalajit ovat
rakennus
salustana lä
ähes käyttö
ökelvottomia heikon ka
antavuuden
n vuoksi.

Kuva 9. Ylläksen alu
ueen maape
erää. (Kuvaote julkaisu
usta Metlan työraportteja 33,
ma. 2006.)
Elävä matkailumaisem

Kuva 10. Rinnevalova
arjostus-kuv
vasta näkee alueen tasaiisuuden ja Äkäsjokivarre
Ä
en
jyrkän ran
nta-alueen. ((Lähde: MML
L. Paikkatieto
oikkuna. 9.1
10.2013)
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Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus
Kolarin seutu edustaa kokonaisuudessaan pohjoisboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Metsätyypeiltään Kolarin seutu kuuluu Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kasvillisuus on yleensä karua. Rehevämpiä piirteitä esiintyy
jokien varsilla. Kolarin seudulla on miltei puhdas mäntymetsien vyöhyke.
Vallitsevana metsätyyppinä on variksenmarjamustikkatyypin mäntyvaltaiset
sekametsät. Metsät ovat usein soistuneita. Maaperä on moreenipohjaista ja
hyvin karua, tuntureiden ja vaarojen laet ovat usein louhikkoista kivikkoa,
rakkaa ja kalliota. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I – Maisemanhoito,
Mietintö 66/1992, Ympäristöministeriö)
Ristimellan asemakaava-alueen metsäkasvillisuustyyppejä ovat karukko-,
kuiva, kuivahko sekä tuore kangas. Kaava-alueella sijaitsee muutama
peltoalue sekä vanhaa niitynpohjaa asutuksen lähettyvillä. Kaava-alueen halki
kulkee Rautuoja, jonka lähiympäristö on lehtomaista, ruohokasvillisuuden
valtaamaa aluetta. Soistunutta aluetta sekä pienialaisia tulvaniittyjä esiintyy
paikoitellen Äkäsjoen ranta-alueella sekä suoaluetta Äkäslompolojärven rantaalueella.
Kangasmaista kulutusta kestävät hyvin tuoreet kankaat. Kuivahkot ja lehtomaiset kankaat kestävät kulutusta kohtalaisesti. Kuivat kankaat sietävät
kulutusta huonosti sekä karukkokankaat erittäin huonosti. Kulttuurivaikutteiset kasvupaikat, kuten niityt ja pellot kestävät kulutusta yleensä
erinomaisesti.

Kuva 11. Kuivahkoa kangasta (kuva Mari Lampinen, 2002).

Äkäslompolon puolella metsäkasvillisuus on pääosin kuivahkoa ja kuivaa
mäntykangasta. Metsät ovat Äkäslompolojärven pohjoispuolella pääosin
nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Mänty on valtapuu, kuusta ja koivua
kasvaa joukossa.
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Karukkokangasta esiintyy melko runsaasti alueen pohjoisosassa.

Kuva 12. Karukkokangasta (kuva Eva Persson Puurula, 2013).

Erityisesti kuivan kankaan ja karukkokankaan raja on häilyvä. Maapohja on
paikoin kovasti kulunut myös kuivalla kankaalla. Porot ovat kalunneet jäkälät
mitättömiin esiintymiin.

Kuva 13. Kuivaa kangasta (kuva Eva Persson Puurula, 2013).
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Kuva 14. Kuivan kankaan ja tuoreen kankaan vaihettumisalue (kuva Eva Persson
Puurula, 2013).

Metlan työraportissa 33, Elävä matkailumaisema, osa alueesta on osoitettu
sijoittuvan
harjualueelle.
Viitteitä
maastossa
harjualueesta
näkee
muutamassa kohdassa. Alueen pohjoisosassa näkyy pieniä kumpuja.

Kuva 15. Kaava-alueen pohjoisalueelta, harjun reunalta Äkäsjoelle päin. (kuva Eva
Persson Puurula, 2013)

Äkäsjoen varrella esiintyy kosteikkoja hyvin pienialaisesti. Äkäsjoen
rantavyöhykkeet ovat pääosin kapeat. Paikoitellen korkeuseroa on runsaasti.
Rantakasvillisuutta muodostavat lehtipuut ja pensaat sekä tyypilliset
rantaruohot, heinät ja sarakasvit. Rannat ovat pääosin kivikkoisia.
Jokivarressa on muutamia pienialaisia tulvaniittyjä.
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Kuva 16. Äkäsjoenva
arren pieniala
ainen tulvaniitty. (kuva E
Eva Persson Puurula, 20
013)

Äkäslomp
polon pohjjoisrannalla
a Äkäsjoen
n laskukoh
hdassa on laaja suo
oalue.
Ylläksen yleiskaava
an luontose
elvityksessä alue on määritelty
y rahkoittu
uvaksi
sinevaksi.
lyhytkors

Kuva 17.. Äkäslompo
olojärven ranta-alueella sijaitseva laaja suoalu
ue (Kuva Ylläksen
yleiskaava
an luontoselv
vityksen liitteestä 3. Pöy
yry Environm
ment Oy. 200
06)
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3.1.4

L
Luonnonsuojelu
Alueella ei
e ole tunn
nettuja uha
analaisia lajjeja. (tiedu
usteltu Suo
omen ympä
äristökeskukse
elta 8.2.201
13)
Alue raja
autuu idässsä Ylläs-A
Aakenuksen
n Natura 2
2000 –alue
eeseen (FII 130
0618), jo
oka kuuluu kokonaisuu
udessaan Pallas-YlläsP
-kansallispu
uistoon.
Pallas-Ou
unastunturi n ja Ylläs--Aakenukse
en kansallisspuistot lakkautettiin vuoden 2004 lopussa ja alueet liitettiin uuteen
u
Palllas-Yllästun
nturin kansallisue koostuu vanhojen metsien su
uojeluohjelm
maan kuulu
uvasta
puistoon.. Natura-alu
Ylläs-Pallaksen alu
ueesta (V
VMO), sek
kä soiden
nsuojelun perusohjellmaan
Kellojänkä-Aakenustun
kuuluvistta Iso-Lattvavuoma-K
nturin ja Neuvo-Pietarin
alueesta (SSO). Nä
ämä alueet sisältyvät suureksi osaksi va
anhojen me
etsien
hjelmaan. Lisäksi alu
ueeseen kuuluu
k
Varrkaankurun alue, jok
ka on
suojeluoh
lehtojens
suojeluohje lmassa (LH
HO).

Kuva 18. Ylläs-Palla
as kansallisp
puiston Natura2000 –a
alue (harma
aa alue) rajautuu
Äkäsjokee
en ja kaava-a
alueeseen. (Lähde:
(
MML
L. Paikkatieto
oikkuna. 9.1
10.2013)

Alue kuu
uluu Tornio
onjoen-Muo
onionjoen vesistöalue
e -nimisee
en Natura 2000
alueeseen (FI 130
0 1912). Huomattav
H
impia Torn
nion-Muonionjoen Su
uomen
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puoleisia sivujokia ovat Lätäseno, Jietajoki, Tarvantojoki, Palojoki, Jerisjoki,
Äkäsjoki, Ylläsjoki, Naamijoki ja Martimojoki. Suurimmat järvet vesistöalueella
ovat Kilpisjärvi, Jerisjärvi ja Äkäsjärvi. Luontodirektiivin mukaisena
luontotyyppinä alueella ovat Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ja liitteen
II lajina saukko. Muuta lajistoa vesistössä ovat harjus, lohi, meritaimen,
nahkiainen, siika, kellukeiholehti ja vesisara.
Asemakaavan suunnittelualueelta on edellisen luontoselvityksen aikana
(vuonna 2002) löydetty erikoinen kuusen muoto, ns. mattokuusi. Paikka on
merkitty nykyisessä ranta-asemakaavassa suojeltavaksi alueeksi (s).

Kuva 19. Alueella kasvava mattokuusi. (kuva Mari Lampinen)

Linnusto
Lintuatlaksen mukaan Äkäslompolon alueella pesii varmasti 43 lintulajia.
Äkäslompolojärven ja sen rantavyöhykkeen linnustoon kuuluvat mm.
tukkasotka, isokoskelo, telkkä, haapana ja tavi sekä kahlaajista mm. liro,
valkoviklo ja vesipääsky. Merkittävimpiä yksittäishavaintoja viime vuosilta
ovat harmaahaikara ja merimetso. Äkäslompolojärven pohjoispäässä lähellä
Äkäsjoen suistoa on lintutorni.
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3.1.5

R
Rakennettu
u ympäristö
ö
Suunnitte
elualue liitty
yy Äkäslom
mpolon kylä
ärakenteese
een.
Suunnitte
elualueelle on väljästii rakennetttu 1950-luv
vulta tämän päivän saakka
pääosin ranta-asem
makaavan alueelle. Nykyinen rakennettu
u ympäristtö on
utusta sekä
ä muutama pysyvä as
sutus ja ma
atkailuyrity
yksen toimitila ja
loma-asu
mökkima
ajoitus.
K
Kerrosluku
on
yk
ksi.
Alue
eelta
ava
autuvat
h
hienot
tunturima
aisemat. Ra
akentamine
en sijaitsee
e väljästi pu
uuston ymp
päröimänä.
Äkäslomp
polon kylän
n vanhempii pysyvä as
sutus sijaitssee pääosin
n järven län
nsi- ja
luoteispuolelle, uud
dempi use
eimmiten loma-asutu
ustyyppinen
n rakentam
minen
kaakkoisrannoilla. Äkäslompolon
n kylällä ei ole varsinaista
sijaitsee etelä- ja k
j
koulu sijaitsevat Ylläksen tien risteyksen
keskustaa, vaikka kaupat ja
ssa.
tuntumas

3.1.6

R
Rakennettu
u kulttuuriy
ympäristö
Lapin ku
ulttuuriymp
päristöohjelmassa (Lo
okio, 1997
7) Äkäslom
mpolon kylä on
määritelty
(seud ullisesti)
arvokkaaksi
kultttuuriympärristöksi.
Kylän
kulttuuriy
ympäristön arvokkaa
at piirteet ovat järrveä kohti suuntauttuneet
rantapello
ot ja –niity
yt ja perinte
einen raken
nnuskanta sekä maise
emallinen sijainti
s
järven ympärillä
y
jja tunturie
en ympärö
öimä. Asem
makaavan suunnittelualue
sijaitsee perinteisen
n kyläalueen kulttuuriy
ympäristön ulkopuolellla.
Suunnitte
elualueella ei ole valta
akunnallises
sti arvokka
aita RKY 2009 –kohteitta.
Alueelta ei ole inve
entoitu perrinnemaisem
mia. (lähde
e: Lapin pe
erinnemaisemat,
ovaniemi 1999)
Kalpio&Bergman, Ro
mpäristöselv
vityksessa (2006) suunnittelu
ualueella olevat
o
Metlan kulttuuriym
pellot
on
luok
kiteltu
perinnebioto
oopiksi
ja
a
arvokk
kaaksi
avoimet
ympäristök
ksi (ks. ku
uva 21, vihreät alue
eet kartass
sa) ja Äkä
äsjoen
kulttuuriy
suistoalue on merki tty perinne
ebiotoopiksii (oranssi a
alue).
päristöt
Alueella ei ole Lapin kulttuuriymp
ympäristön inventointtikohteita.
kulttuuriy

ttutuksi

ha
ankeen

(LKYT)

Ranta-asemakaavan
n eteläosa
assa sijaittsevalla to
ontilla 365 on me
erkitty
va rakenn
nus (sr). Loma-asunto on
suojeltav
rakennetttu 1930--luvun
loppupuo
olella ja se on Äkäslompolon vanhin vapaa
a-ajan rake
ennus. Rake
ennus
on säilyte
etty julkisiv
vun puolestta alkuperäisessä asusssaan.

Kuva 20. Suojeltava rakennus (k
kuva Mari Lam
mpinen, 200
02).
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Kuva 21. Peltoaluetta
a (kuva Mari Lampinen, 2002).

Suunnitttelualue
e

Kuva 22. Ote Kulttuu
uriympäristöselvityksestä
ä. (Lähde: M
Metlan työra
aportteja 33,, Elävä
maisema –jullkaisusta. 20
006.)
matkailum
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3.1.7

Kiinteät muinaisjäännökset
Suunnittelualueella tunnetaan yksi kiinteä muinaisjäännöskohde, Ristimella
(273010003). Kyseessä on kivikautinen asuinpaikka, jonka rauhoitusluokka
on 3. Kohde on pitkälle tuhoutunut maankäytön vuoksi, joten sitä ei ole
merkitty enää Oiva-tietokantaan.
Kohde sijaitsee Äkäslompolon pohjoispuolen soistuneesta rannasta 150 m
olevan muinaisrantatörmän reunassa. Maankäyttö ja loma-asutus on pitkälle
tuhonnut asuinpaikan. Paikalta on löytöinä tuuran kärkikatkelma, kvartsia ja
palanutta luuta. Muinaisen rantatörmän läheisyydessä havaittiin hieman
löytöjä sekä mahdollista kulttuurimaata entisen pellon muokkauskerroksen
alla. Kuitenkin rinnettä pohjoisen suuntaan koekuopitettaessa nämä havainnot
loppuivat entisellä pelto- tai niittyalueella.” (Lähde: muinaisjäännösrekisteri)
Lisäksi Äkäsjokivarressa joen itäpuolella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös,
Karila (1000021291). Kyseessä on kivikautinen asuinpaikka vastapäätä
Karilan taloa joen toisella puolella. Kohde ei sijaitse suunnittelualueella.

Kuva 23. Alueella sijaitseva sekä lähistölle sijoittuva kiinteä muinaisjäännös. (Lähde:
Museovirasto. Kulttuuriympäristö, rekisteriportaali)
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3.1.8

Palvelut
Kaava-alue tukeutuu Äkäslompolon kylän ja Ylläksen matkailukeskuksen
palveluihin. Etäisyys on 1-2 km Jounin kauppaan ja n. 6 km Ylläs-Ski
hiihtokeskukseen, Yllästunturin Äkäslompolon kylän puoleinen hissien alaasemaan.
Äkäslompolon kylän palvelut:
-

Jounin kauppa (K-kauppa)
Koulu ja päiväkoti
Pyhän Laurin kappeli
Apteekki ja Ylläksen lääkärikeskus
Vapaapalokunta
Taksiasema
Luontokeskus Kellokas, Metsähallituksen opastuskeskus
Ylläs-Ski hiihtokeskus
Hotellit ja ravintolat

Suunnittelualueen matkailupalvelut:
-

Karilan navettagalleria - Nukketaiteilija Lea Kaulasen luoma satumaailma,
Karilantie 31 - Päärakennus rakennettu 1953, navetta saneerattu
kahvilaksi 2005, heinälato näyttely- ja ravintolatilaksi 2007, sisältää myös
kokoustilat.

-

Äkässolmu Oy - Kotimajoitusta, mökkimajoitus, catering, Karilantie 14

-

Riemuliitteri - Vuonna 1973 perustettu maankuulu tanssipaikka, osoite
Liiterintie 3

-

Stenan Majat - Majoitustoiminta loma-asunnoissa ja huoneissa vuodesta
1947, Steenantie 5

Matkailuyritykset työllistävät kymmenkunta henkilöä.
3.1.9

Virkistys
Kaava-alueella on olemassa ulkoilureittejä, jotka yhdistävät kansallispuiston
latuverkostoon. Valaistu latu on rakennettu Äkäslompolo-järven rantaalueelle. Alueella on tehty reittitoimituksia, joista osa ei ole vielä toteutettu.
Reittitoimituksia:
- Toimitusnro. 2012-413658
- Toimitusnro. 2012-413654
- Toimitusnro. 2012-413367
- Toimitusnro. 2012-414331

ulkoilureitti
ulkoilureitti
ulkoilureitti
ulkoilureitti

Moottorikelkkareitti yhdistää kaavaaluetta luoteissuuntaan kelkkaverkostoon.
(K7337 Murtokangas-Ojala LKR 9 / 5 m). Mottorikelkkareitti lähtee
Äkässolmun tontilta, kulkee Tiurajärventien itäpuolella ja ylittää Tiurajärventie
tasoristeyksellä.
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Kuva 24. Alueen reitit. (Lähde: Retkikartta. Metsähallitus, MML, Logica 2013)

Kartan reitit:
1. Latu sekä Kesäretkeilyreitti (Kukastunturin latukierros/reitti)
2. Latu (Pyhäjärven latukierros tai Äkäslompolo-Peurakaltio latu) sekä
Kesäretkeilyreitti (Kukastunturin kierros)
3. Latu sekä Kesäretkeilyreitti (Äkäslompolo – Ylläsjärvi valaistu latu/reitti)
4. Latu (Äkäslompolo – Peurakaltio latu)
5. Moottorikelkkailureitti (MK reitit Kolari Pohjoinen)
6. Kesäretkeilyreitti (Kukastunturin kierros)

Kuva 25. Äkäsjoen ylittävä riippusilta.

Alueella on tehty useampi ulkoilureitin reittitoimitus, joista osa on vielä
toteuttamatta (Toimitusnumerot: 2012-413658, 2012-413654, 2012-413367,
2012-414331).
Riippusillan siirrosta etelämmäksi kiinteistön rajalle on 29.5.2001 solmittu
sopimus maanomistajan kanssa.
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3.1.10

L
Liikenne
Suunnitte
elualue liitttyy Tiuranjärventielle
e (maantie
e 940), jok
ka on luok
kiteltu
seututiek
ksi. Tärkeim
mmät katuliittymät suunnittelua
alueelle ovat Ristimelllantie
ja Karilan
ntie, muut liittymät ov
vat Ahventtie, Sankatiie ja Liiterintie sekä yhteys
y
Taimentie
elle. Tiura
antien varrelle tien itäpuolella
a on rake
ennettu ke
evyen
liikenteen
n väylä. Su
uurin sallitttu ajonope
eus suunnitttelualueen kohdalla on
o 60
km/h. Tiu
urajärventie
ellä sijaitse
ee moottorikelkkareitin
n tasoristey
ys.
Tiuranjärrventie yhd
distää kylän
n palveluih
hin, Yllästun
nturin mattkailukeskukseen
ja Kolarriin sekä pohjoisee
en suuntaa
an Jerisjä
ärven alue
eelle, Olos
s- ja
Pallastunturien hiihttokeskuksiin sekä Muo
onioon.

Kuva 26. Otteet KVL liikennemää
äräkartta ja KVL
K
Raskas liikennemää
äräkartta 201
11.

Liikennev
viraston liiikennemääräkarttojen
n mukaan vuoden keskimäärräinen
ajoneuvo
oliikennemä
äärä Tiura
ajärventiellä
ä on 300
0 ajon./vrk ja raskaan
liikenteen
n määrää 3
31 ajon./vrk
k.
Linja-autot liikennö
öivät Tiura
ajärventiellä
ä. Pysäkit sijaitsevat Liiterintie
en ja
en liittymie
en yhteydessä. Äkäslompolon ja Ylläsjä
ärven välillä on
Karilantie
maisematien valmi stuttua alo
oitettu linja-autoliiken
nne. Talvis
sesongin aikaan
a
nja-autovuo
orot.
kylien välillä on sää nnölliset lin
elualueen kadut ova
at Karilan yksityistie
en tiekunnan hallinn
noimat
Suunnitte
yksityistie
et.
Lähin rau
utatieasema
a on Kolaris
ssa, josta bussiyhteys
b
s Ylläkselle.
Lähin lentokenttä on
n Kittilässä, josta bussikuljetukse
et Ylläkselle.
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3.1.11

T
Tekninen huolto
Sähkön jakelusta al ueella huollehtii Tornio
olaakson Sä
ähkö Oy.

Kuva 27. Otteet 20
0 kV kesk
kijänniteverk
kkokartasta
pienjänniteverkkokarta sta (Tornion
nlaakson Säh
hkö Oy).
FCG Suunnitttelu ja tekniik
kka Oy
Pulkamontie 6, 96900 Rov
vaniemi
Puh. 010 409
90, fax 010 40
09 5801, www
w.fcg.fi
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Vesihuollosta vastaa
a Ylläksen yhdyskunta
y
atekninen h
huolto Oy.

Kuva 28. Ote vesihuo
ollon verkosttokartasta (Y
Ylläksen Yhd
dyskuntatekn
ninen Huolto
o Oy)

Suunnitte
elualue on toiminta-alueen sis
sällä. Puhd
distamo Ra
autuvaarass
sa on
riittävä lo
oma-asutuk
ksen laajen
ntamiseen.
Jätehuollosta vasta a kunnan osalta tekn
ninen toimii. Kaikkien Kolarin ku
unnan
alueen kiinteistöjen on liityttäv
vä järjestetttyyn jättee
enkuljetuks
seen, joka hoideh
yttäen. Jättteet kuljete
etaan Peräm
meren
taan kunnan toimessta alan yrrittäjää käy
mpolon
Jätehuoltto Oy:n ylläpitämälle Riukajängän jätteasemalle.. Äkäslom
ekopistee
et ovat Joun
a, ÄVPK ja Äkäslompol
Ä
lon koulu.
nin kauppa
3.1.12

Y
Ympäristöh
häiriöt
Tiurajärventien liike
enne aiheutttaa jonkun verran me
eluhäiriötä.
Alueella on
o kaksi so
oranottoalue
etta. Alueet ovat melk
ko pienialaiset.

3.1.13

S
Sosiaalinen
n ympäristö
ö
Suunnitte
elualue on loma-asu
utusalue, jossa on m
muutama matkailupa
alveluyrityksen
n toimipiste
e.

3.1.14

M
Maanomistus
Suunnitte
elualue on kokonaan yksityisomi
y
stuksessa.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston
päätöksellä
1.3.2009
voimaan
tulleet
tarkistetut
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat
periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia
velvoitteita.
Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat:
-

3.2.2

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (Lapin
tunturialueet)

Maakuntakaava
Suunnittelualue
sijaitsee
Tunturi-Lapin
maakuntakaavan
alueella.
Maakuntakaava on saanut lainvoiman 26.5.2012, jolloin korkein hallintooikeus
hylkäsi
kaavaan
kohdistuneet
valitukset.
Yleispiirteinen
maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa.
Suunnittelualue rajautuu idässä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston Naturaalueelle (SL 4009), VNp. 20.8.1998.
Äkäslompolo on merkitty keskuskyläksi (at 350). Äkäslompolojärven
eteläpuolella suunnittelualueen ulkopuolella on merkitty keskustatoimintojen
alue (c 111).
Äkäslompolon kylä on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeäksi alueeksi (ma 5982), varausperusteena maakunnallisesti
arvokas
kulttuuriympäristö. Kylän kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat
piirteet huomioidaan. Uudisrakentamisessa otetaan huomioon kylärakenne.
Näkymiä järvelle säilytetään.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu matkailupalveluiden alueeksi
(RM 1406 Ylläksen matkailukeskus), jota tulee kehittää kahden keskustan
alueena, joissa on tiiviit ydinalueet laskettelurinteiden tuntumassa. Kylien
kehittämisessä otetaan huomioon perinteisten kyläympäristöjen arvot.
Varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja palvelujen sijoittamiseen. Otetaan
huomioon sijainti matkailun vetovoima-alueella.
Kylä sijaitsee Levi-Ylläs-Olos-Pallas-Hetta matkailun vetovoima-alueella,
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueella (mv
8411).
Kansainvälisesti
merkittävä
matkailualue,
jonka
matkailullista
vetovoimaisuutta tulee kehittää kokonaisuutena.
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Äkäslomp
polon kylä sijaitse erittyisesti porronhoitoa v
varten tarkoitetulla alueella
(vaaleanp
punainen ra
ajaus), jossa valtionm
maata ei sa
aa käyttää sillä tavoin
n, että
siitä aihe
eutuu huo
omattavaa haittaa po
oronhoidollle. (Suunn
nittelualuee
ella ei
kuitenkaa
an ole valti on maata.))
On huom
mioitava ko
oko maakuntakaava-a
aluetta kosskevat mää
äräykset ko
oskien
meluhaitttojen ehkä
äisemistä, arvokkaiden luonno
onympäristö
öjen, mais
semaalueiden
ja
rak
kennetun
ympäristön
n
huomio
oon
ottam
mista,
kulttuuriy
äsittelyä he
erkillä alueilla, ranta-a
alueiden ku
ulkuyhteyks
siä, poronh
hoidon
metsänkä
toimintae
edellytyksiä
ä, rakentam
misen välttä
ämistä maissemallisestti aroilla paikoilla
sekä tulv
va-, sortum
ma- ja vyö
örymävaara
a-alueilla, k
kiinteitä muinaisjäänn
nöksiä
sekä Natura-arvioin nin tarveha
arkintaa.

Kuva 29. Ote Tunturi -Lapin maak
kuntakaavas
sta. (Lähde: Lapin liitto)
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3.2.3

Y
Yleiskaava
Suunnitte
elualueella on voima
assa Ylläksen osayle
eiskaavan muutos, jonka
kunnanva
altuusto on
n hyväksyny
yt 27.2.200
08. Kaavaa n kohdistuv
vat valituks
set on
hylätty KHO:ssa
K
20 11.
Osayleisk
kaavan tav oitevuosi on
o 2025. Osayleiskaav
va on ohjeena laaditttaessa
ja muutettaessa ase
emakaavaa
a.
Suunnitte
elualue on osayleiska
aavassa oso
oitettu lom
ma-asuntoallueeksi (RA
A-2 ja
RA-3) ja
a hotelli- jja matkailu
upalvelujen
n alueeksi (RM-1) se
ekä retkeily- ja
ulkoilualu
ueeksi (VR)).
Suunnitte
elualueelle on yleis
skaavassa merkitty ohjeelline
en ulkoilu
ureitti,
ohjeelline
en ratsastu sreitti, moo
ottorikelkka
areitti ja ke
evyen liiken
nteen väylä
ä sekä
yksi kokoojakatu. Osayleiskaavassa on merk
kitty yhtey
ys seudulliseen
muistokohde
e (sm/1) (n
nyk. poiste
ettu rekisteristä).
ulkoilureittiin ja ykssi muinaism
Lisäksi on
n huomioita
ava koko yleiskaava-a
aluetta kosk
kevat määrräykset.

Kuva 30. Ote osayleisskaavasta ja
a suunnittelu
ualueen rajau
us
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3.2.4

A
Asemakaav
va
Suunnitte
elualueella on osittain
n voimassa
a Ristimella
an ranta-as
semakaava, joka
on vahvistettu 18..4.1980. Ranta-asem
R
makaavan p
pinta-ala on
o n. 96 ha ja
orttelit 1, 2,
2 4, 7, 14, 15, 18-28
8, 30-36, 40-46 340-3
368 ja
käsittää nykyisin ko
autuvat katu-, maa- ja
a metsätalo
ous- sekä virkistysalue
v
eet.
370 sekä niihin raja
1
laaditttu ranta-as
semakaava on muutetttu seuraav
vasti:
Vuonna 1980
- 20
006 (kortte
elit 1 ja 2)
- 20
007 (kortte
elit 7, 340-3
368 ja 370)
)
- 20
008 (kortte
elit 25-34, 40-43)
4
- 20
010 (kortte
elit 44-46).
Äkäslomp
polon asem
makaava on
n muutettu 2011 (k-98
8, 500-503
3 ja 97 tontti 1).
Kortteli 503
5
on kaav
vamuutoksen kohteen
na.

(laa
ajennusalueet sin.)
Kuva 31. Äkäslompol on ajantasakaavayhdistelmä (www..kolari.fi/Airix)
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Kuva 32. Ristimellan rantakaava--alue ja laaje
ennusalueett.
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3.2.5

Rakennusjärjestys
Kolarin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty
25.6.2002 § 39 ja on voimassa 8.8.2002 alkaen.

3.2.6

kunnanvaltuustossa

Pohjakartta
Kaavan pohjakarttana käytetään alueelle 2007 ilmakuvattua ja laadittua
pohjakarttaa.
Pohjakartta
on
maanmittauslaitoksen
hyväksymä
MML/77/621/2008.
Suunnittelualueella on pohjakartan laadinnan jälkeen muodostettu uusia
kiinteistöjä: 45:38, 45:39 ja 45:40.

3.2.7

Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
-

Metlan työraportteja 33, Elävä matkailumaisema –julkaisu. 2006.
Äkäslompolon kylän maankäytön strateginen kehityskuva. Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisuja C 141, Oulu 2013
Kolarin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 2005

4

Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä
koskevat päätökset
Ristimellan ranta-asemakaava alueen ja ranta-asemakaavan ulkopuolisen
alueen maanomistajista useat ovat ottaneet yhteyttä kuntaan ja toivoneet
alueelleen asemakaavan laatimista tai asemakaava muuttamista.
Äkäslompolon asemakaavan laajennus tulisi laatia siten, että voimassa oleva
Ristimellan ranta-asemakaava muutettaisiin Äkäslompolon asemakaavaksi ja
asemakaavoittamaton laajennusalue tulisi laatia samassa yhteydessä
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksena.
Kolarin kunnan kaavatoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 28.08.2012
Äkäslompolon asemakaavan laajentamista Ristimellan ranta-asemakaava
alueelle ja sen ulkopuolelle. Kaavatoimikunta päätyi yksimieliseen esitykseen
Äkäslompolon asemakaavan laajentamisesta ko. alueelle.
Kunnanhallitus päätti 19.11.2012
Suunnittelu ja tekniikka Oy:n.

4.2

Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1

Osalliset

§

372

valita

kaavan

laatijaksi

FCG

Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62
§)
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi
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Yksityiset ja yhteisöt
-

Suunnittelualueen maanomistajat ja haltijat
Äkäslompolon alueen asukkaat, loma-asukkaat ja kylän kävijät
Äkäslompolon kyläyhdistys ry
Karilan yksityistien tiekunta
Torniolaakson Sähkö Oy
Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy
Muonion paliskunta
Äkäslompolon matkailu Oy
Ylläksen matkailu Oy
Ylläksen matkailuyhdistys ry
Ylläksen ystävät ry
Lapin luonnonsuojelupiiri
Tornionlaakson maakuntamuseo

Viranomaiset
4.2.2

Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta
Kolarin rakennuslautakunta
Kolarin tekninen lautakunta
Muonion kunta
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lapin liitto
Lapin pelastuslaitos
Museovirasto

Vireilletulo
Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 7.3.2013.

4.2.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden
etenemisestä ilmoitetaan Kolarin kunnan julkisella ilmoitustaululla ja kunnan
kotisivuilla www.kolari.fi, lain edellyttämät kuulutukset myös Lapin Kansassa.
Asemakaavan asiakirjat, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos
ja –ehdotus selostuksineen ja liitteineen, asetetaan julkisesti nähtäville
kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan Internetsivuilla osoitteessa
www.kolari.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.3.9.4.2013 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.
Valmisteluvaiheen
kuulutus:
Asemakaavaluonnos
asetetaan
julkisesti
nähtäville 30 päivää, jolloin osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteitä
suullisesti tai kirjallisesti kunnalle. Laaditaan vastineet saapuneisiin
mielipiteisiin ja viranomaisten lausuntoihin.
Asemakaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen pohjalta.
Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivää, jolloin osallisilla on
mahdollisuus toimittaa muistutuksia kirjallisesti kunnalle. Laaditaan vastineet
saapuneisiin muistutuksiin ja viranomaisten lausuntoihin.
Kunnanvaltuusto
kuulutuksella.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi
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4.2.4

Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty 5.3.2013.
Viranomaisilta pyydetään lausunnot luonnos- ja ehdotusvaiheissa.
Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa.

4.3

Asemakaavan tavoitteet

4.3.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Ristimellan ranta-asemakaava alueen ja ranta-asemakaavan ulkopuolisen
alueen maanomistajista useat ovat ottaneet yhteyttä kuntaan ja toivoneet
alueelleen asemakaavan laatimista tai asemakaava muuttamista.
Äkäslompolon asemakaavan laajennus tulisi laatia siten, että voimassa oleva
Ristimellan ranta-asemakaava muutettaisiin Äkäslompolon asemakaavaksi ja
asemakaavoittamaton laajennusalue tulisi laatia samassa yhteydessä
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksena.
Kolarin kunnan kaavatoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 28.8.2012
Äkäslompolon asemakaavan laajentamista Ristimellan ranta-asemakaava
alueelle ja sen ulkopuolelle. Kaavatoimikunta päätyi yksimieliseen esitykseen
Äkäslompolon asemakaavan laajentamisesta ko. alueelle.

4.3.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Lea Kaulanen tyttäreineen on esittänyt Kolarin kunnalle (lokakuussa 2012)
Karilan tilan suunnitelmat. Navettagalleriaa on tarkoitus kehittää ja laajentaa
”Maan Piiri” -hankekokonaisuudeksi, johon kuuluisi ulkoilmanäyttely ja
kymmenkunta (kehitteillä olevaa) maataideasumusta, jotka olisivat
nähtävyyksiä sinänsä. Peltoalueet halutaan pitää maisemallisesti vapaina ja
rakennuksia sijoittaa peltojen laidalle niin, että ne sulautuvat ja sopeutuvat
maisemaan.
Ranta-asemakaavan alueella on maineikas tanssipaikka Riemuliiteri, johon
kohdistuu muutostarpeita.
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Ranta-asemakaavalla ohjataan yleensä pienimuotoista rantaan tukeutuvaa
mökkirakentamista ja mm. Äkäslompolon matkailukeskuksen ”ytimessä” ei
voida enää puhua ko. toteuttamistavasta. Alueen rakennustehokkuudet ja
kehitysnäkymät edellyttävät, että maankäyttö alueella tulee ratkaista
asemakaavatasoisena.
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4.4

A
Asemakaa
avaratkais
sun vaihto ehdot ja niiden
n
vaik
kutukset

4.4.1

A
Alustavien vaihtoehtojjen kuvauss ja karsinta
a
Asemakaavaratkaisu
usta laaditttiin 3 alusta
avaa raken nemallia.
Vaihtoehd
dossa 1 rranta-alue säilyisi ny
ykyisellään , pyritään hyödyntä
ämään
nykyistä tiestöä, samalla välttäen
v
läpiajoa. Allueelle mu
uodostuisi kaksi
oista kortte
eliryhmittym
mää. Niityt säilyvät ny
ykyisellään..
tasapaino
Vaihtoehd
dossa 2 alueelle on
o
sijoitetttu rengasstie. Rake
ennusmäärä
ältään
vaihtoehtto on tiiviim
mpi kuin muut mallit. Vaihtoehdo
ossa on täy
ydennetty rantar
aluetta se
ekä osa pe lloista on hyödynnetty
h
y.
Vaihtoehd
dossa 3 rak
kennuspaik
kkojen mää
ärä sekä ra kennettava
an tiestön määrä
m
on vähäis
sin. Mallissa
a on hiema
an täydenne
etty ranta-a
aluetta.

Kuva 33. Rakennema
allit 1-3.

4.4.2

V
Valittujen vaihtoehtoj
v
en vaikutussten selvitttäminen, arrviointi ja v
vertailu
Vaikutuk
ön
kset raken
nnettuun ympäristö
y
Lähtötilan
nteessa alu
ue on jo pu
uoliksi rake
ennettua al uetta. Vaih
htoehdot erroavat
toisistaan
n lähinnä k
katujen sijo
oittelun osa
alta ja site
en muodos
stuva raken
nnettu
ympäristö
ö muodosttuu vaihtoe
ehdoissa hieman erila
aisiksi. Vaiihtoehtoon 2 on
osoitettu enemmän rakennusp
paikkoja kuin muihin v
vaihtoehtoihin. Rakennetun
ympäristö
ön muutttuu vaihttoehdossa 2 tiiviim
mmäksi. Väljin rattkaisu
rakennus
smäärältään
n on vaihto
oehto 1.
Vaikutuk
kset luonttoon ja luo
onnonymp
päristöön
Suunnitte
elualueella on lähtökohtatilanteessa mellko paljon luonnontilaista
aluetta,
antakaava
ei
ole
toteutun
nut
koko
onaan.
koska
oleva
ra
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Luonnonympäristöä muuttavat toimenpiteet syntyvät jo korttelialueilla
suoritettavien rakentamistoimenpiteiden yhteydessä. Luonnonympäristöön
kohdistuvilta vaikutuksiltaan vaihtoehdot eroavat toisistaan lähinnä
lähivirkistysalueen suhteen, sillä on kuitenkin merkittävämpi vaikutus
viihtyisyyden kannalta kuin luonnonympäristön säilymisen kannalta.
Vaihtoehto 2 on tehokkain, jolloin rakennuspaikkojen viihtyisyyttä lisäävät
lähivirkistysalueet jäävät melko kapeiksi. Kuitenkin alueelta ympäristöstä
löytyy runsaasti virkistysalueita.
Vesistöön ja maaperään kohdistuu vaikutuksia ns. hulevesien osalta.
Hulevesiä ohjataan ympäristöön, mutta niiden merkitys kokonaisuudessaan
jää vähäiseksi.
Eläinkantaan ja etenkin linnustoon matkailukeskuksen kasvu tulee
vaikuttamaan
suuresti.
Luonnontilaiset
eläimet
välttelevät
ihmisten
läheisyyttä ja lintukanta muuttuu taajama-asutusta suosiviin lajeihin.
Toisaalta seudulla on vielä runsaasti luonnontilaisia alueita.
Vaikutukset Natura-alueeseen
Asemakaavalla ei synny merkittäviä välittömiä vaikutuksia Pallas-Ylläs
kansallispuiston Natura-alueeseen, välillisenä vaikutuksena voidaan todeta
asemakaavan
toteutumisen
myötä
kansallispuiston
käyttäjämäärän
lisääntyminen.
Alueen
käyttäjämäärä
ei
kasva
merkittävästi
olemassa
olevasta
asemakaavasta.
Natura-alueella
liikkuminen
keskittyy
pääasiassa
rakennetuille reiteille ja poluille. Merkitylle ulkoilureitille pääseminen saattaa
synnyttää uusia polkuja kaava-alueen läheisyyteen.
Vaikutukset talouteen
Rakentamisella on voimakkaat vaikutukset talouteen ja työllisyyteen.
Rakentamishankkeet työllistävät paitsi suoraan myös välillisesti huomattavan
määrän työntekijöitä. Suuri vaikutus tulee rakennusoikeuden ja sitä myötä
rakentamisen lisääntymisellä, mutta alueen vetovoimaisuudella on suuri
merkitys matkailutulojen lisääntymiseen.
Alueen talouden kannalta on tärkeää saada alueelle investointeja ja sitä
kautta uusia rakennushankkeita. Vaihtoehdot uusilla tonteilla mahdollistaa
uusien toimijoiden ja loma-asutukkaisen tulon Ylläksen matkailukeskuksen
alueelle, mikä tulisi vilkastamaan investointeja alueelle. Vaihtoehto 2
mahdollistaisi tehokkaammalla maankäytöllä taloudellisimman tuoton alueelle,
jolloin voitaisiin todeta vaihtoehdolla 2 olevan positiivisempi vaikutus
talouteen kuin muilla vaihtoehdoilla. Vaihtoehdossa 1 on enemmän
viihtyisyyttä ja yksityisyyttä lisääviä viheralueita. Nykyisen markkinatilanteen
perusteella
voidaan
olettaa,
että
yksittäisten
ja
viihtyisien
lomarakennustonttien mahdollinen rakentaminen toteutuisi helpommin ja
nopeammin.
Vaikutukset liikenteeseen
Uusien tonttien ja kerrosalan kasvun myötä on oletettavaa matkailuliikenteen
kasvua. Vaihtoehtojen tuottama lisäys liikennemäärään ei eroa merkittävästi
toisistaan.
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Vaikutukset tekniseen huoltoon
Tiiviillä rakenteella saadaan yhdyskuntateknisen huollon verkosto ja liikenneverkko mahdollisimman tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön.
Sosiaaliset vaikutukset
Vaihtoehdossa 2 rakennusalueet on osoitettu tiiviimmiksi alueiksi, jolloin
rakennusten määrää on saatu lisättyä. Tontit ovat lähempänä toisia ja täten
vapaata lähivirkistysaluetta tonttien väliin jää vähemmän. Tällä voi olla
myönteinen tai kielteinen vaikutus. Voidaan kokea olo turvalliseksi, kun
naapurit ovat lähellä, mutta taas toisaalta voi vaikeuttaa ”oman rauhaa”, jota
usea hakee omalta mökiltä.
4.4.3

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Kaavaluonnosta lähdettiin työstämään vaihtoehdon 1 pohjalta tiivistämällä
rakennetta.
Nykyisen ranta-asemakaavan alueen osalta lähtökohtana on ollut, että siihen
tehdään vain pieniä tarkistuksia; merkintöjen ajantasaistaminen, reitistön ja
johtoaluevarausten päivitys, sekä pienehköjä muutoksia.
Uuden asemakaava-alueen osalta asemakaavaratkaisu
yhteistyössä kunnan ja maanomistajien kanssa.

on

kehitetty

Katuverkoston vaihtoehtoisia järjestelyjä on pohdittu ja valittu sellainen, joka
liittyy luontevasti olemassa olevaan katuverkostoon, on toteutuskelpoinen ja
mahdollisimman
tehokas
sekä
taloudellinen
rakentamisja
huoltokustannuksia ajattelen. Uusien tonttien aiheuttamaa liikennettä on
pyritty jakamaan eri reittiin, jotta mahdollinen häirintä ei kasautuisi yhteen
paikkaan.
Alustava melko tiivis kaavarunko on ollut mukana maastokäynnillä.
Kaavarunko on väljennetty, kun on todettu, että maisema on puoliavoin ja
siihen on tehty muita tarkistuksia maastokäynnin havaintojen pohjalta.
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Joitakin maanomistajat ovat esittäneet toivomuksia ennen kaavaluonnoksen
nähtäville asettamista. Ne on huomioitu asemakaavamuutoksen ja
laajennuksen laadinnassa.
Kunta solmii maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa. Asemakaavan
laajennus on laadittu maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen tulosten
pohjalta.
Karilan navettagallerian omistaja Lea Kaulanen on esittänyt matkailuyrityksen
idea- ja kehittämissuunnitelmia. RM- aluevaraus ja muutoksia tiestöön on
tehty niin, että se edistää niiden toteuttamista.
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spaikoille, lukuun otttamatta yksi uusi ttontti riipp
pusillan kohdalla
olemassa
a olevan rak
kennuspaik
kan yhteyte
een.

Kuva 34. Nykyinen ra
anta-asemak
kaava (vas.) ja asemaka
aavaluonnos (oik.)

5.1.1

K
Korttelinum
merot
Ristimella
an ranta-assemakaava muuttuu Äkäslompol
Ä
lon asemak
kaavan osa
aksi ja
ranta-ase
emakaavan
n poistuvat korttelinum
merot ovat : 1, 2, 4, 7,
7 13-15, 18-28,
1
30-36, 40
0-46, 340-3
368 ja 370.
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Äkäslompolon asemakaavan laajennuksella muodostuu korttelit 504-597.
Niistä kokonaan uusia kortteleita ovat 504-508, 510-519, 524-534, 537, 540543 ja 547. Ristimellan ranta-asemakaavan uudelleen numeroidut korttelit
ovat 509, 520-523, 535, 356, 538, 539, 544-546, 548-597.
Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen myötä korttelinumero 503 poistuu.
Kortteli yhdistyy ranta-asemakaavan kortteliin 14, joka muuttuu kortteliksi
573.
5.1.2

Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 150,23 ha. Muutettavaa pinta-alaa on
96,16 ha ja uutta kaava-aluetta on noin 54 ha.
Kaavalla
muodostuu
alueelle
yhteensä
kokonaisrakennusoikeus on 41 105 k-m².

174

tonttia

ja

niiden

Koko kaava-alueen aluetehokkuus (e) on 0,03.
5.1.3

Palvelut
Ristimellan alue tukeutuu Äkäslompolon ja Ylläksen hiihtokeskusten nykyisiin
palveluihin. Alueella sisällä on myös joitakin matkailuyritysten palveluja kuten
ravintolat ja kahvilat.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Äkäslompolon
asemakaavan
laajennuksen
tavoitteena
on
luoda
luonnonläheinen ja viihtyisä loma-asutusalue. Tavoite on toteutettu
sijoittamalla uusia rakennuspaikkoja ryhmittäin. Äkäsjoen rannalle ei ole
sijoitettu yhtään uutta rakennuspaikkaa ja etäisyys uusille on riittävä niin,
ettei näköyhteyttä synny. Rakentamistapaa ohjaavia määräyksiä on sisälletty
kaavaan.

5.3

Aluevaraukset

5.3.1

Korttelialueet
AP

Asuinpientalojen korttelialue

Nykyiset pysyvän asuinpaikkojen korttelialueet säilyvät. Asemakaavan
laajennuksella luodaan uusi AP- korttelialue Karilantien pohjoispuolelle, jossa
kolme tonttia, yksi olemassa olevaa asuinpaikkaa varten ja kaksi suunnitteilla
olevaa varten.
Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen katoksen tai varastorakennuksen,
johon ei tule lämmitettäviä tiloja.
Aluevarauksella on osoitettu 10 tonttia, joista uusia tontteja on 4. Tonttien
rakennusoikeudet vaihtelevat 200-540 k-m². Kerrosluku vaihtelee I u ½ - II.
Aluevaraus AP

Yhteensä

Muutos verrattuna
ajantasa-ranta-ak

Uusi

Pinta-ala (ha)

3,23

+ 2,39

0,84
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Rakennusoikeus (k-m²)

3300

Korttelitehokkuus (e)

0,9

RA

+ 2050

1250

Loma-asuntojen korttelialue

Alue on tarkoitettu loma-asuntoja varten. Nykyiset loma-asuntojen
korttelialueet säilyvät ja uudet varataan niin, että loma-asutusten alue
laajenee pohjoiseen ja itään.
Aluevarauksella on osoitettu 136 tonttia, joista uusia tontteja on 91.
Korttelien tonttien rakennusoikeudet vaihtelevat 80–340 k-m². Kerrosluku
vaihtelee I-II. Osalla tonteista on sallittu I u ⅓ ja ½ k I.
Aluevaraus RA

Yhteensä

Muutos verrattuna
ajantasa-ranta-ak

Uusi

Pinta-ala (ha)

42,57

+ 13,25

29,32

Rakennusoikeus (k-m²)

33 805

+ 12 201

21 604

Korttelitehokkuus (e)

0,08

-

Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen katoksen tai varastorakennuksen,
johon ei tule lämmitettäviä tiloja. Osalle tonteista on osoitettu erikseen
rakennusoikeus talousrakennukselle. Talousrakennuksen rakennusoikeus
vaihtelee 20-50 k-m².
RM

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue

Korttelialueet
on
varattu
nykyisen
kaavan
mukaisesti
nykyisille
matkailupalveluille; Äkässolmu, Riemuliiteri ja Stenan majat. Yksi vielä
toteuttamaton RM-korttelialue-aluevaraus säilyy Ristimellantien ja MellatieStenantie risteyksessa. Asemakaavan laajennuksella luodaan uusi RM-alue
Karilan navettagallerian toimitiloja varten.
Aluevarauksella on osoitettu 6 tonttia, joista uusia tontteja on 2. Tonttien
rakennusoikeudet vaihtelevat 400-1000 k-m². Kerrosluku vaihtelee I-II.
Aluevaraus RM

Yhteensä

Muutos verrattuna
ajantasa-ranta-ak

Uusi ala

Pinta-ala (ha)

7,2

+ 4,69

2,51

Rakennusoikeus (k-m²)

4700

+ 2640

2060

Korttelitehokkuus (e)

0,07
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RM-4

Matkailutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Aluevarauksella on osoitettu Ristimellantien päässä sijaitseva tontti nykyisen
ranta-asemakaavan mukaisesti: pinta-ala 0,6 ha, sallittu enimmäiskerrosluku
II, rakennusoikeus 600 k-m2, rakennusoikeudesta enintään 40 % saa käyttää
asuinhuoneistoja ja talousrakennuksia varten. Korttelitehokkuus on e=0,10.
5.3.2

Muut aluevaraukset
VR

Retkeily- ja ulkoilualue

Kaava-alueella on retkeily- ja ulkoilualueita (VR), jotka palvelevat lomaasuntoalueiden ulkopuolelle suuntautuvien virkistysreittien ja polkujen ym.
sijoituspaikkana sekä loma-asutuksien erottavina suoja-alueena. Retkeily- ja
ulkoilualueita on 76,2 ha, josta uutta VR-aluetta on 31 ha.

VL

Lähivirkistysalue

Kortteleiden keskelle muodostuneita lähivirkistysalueita on 1,47 ha.
V

Virkistysalue

Virkistysaluetta sijoittuu Tiurajärventien viereen sähkölinjalle, aluevarausta on
0,57 ha.
M

Maa- ja metsätalousalue

Aluevarauksella on osoitettu Liiterintien molemmin puolin sijaitseva alue,
johon sijoittuu pelto/niittyaluetta. Aluevarausta on 3,23 ha.
MY-1 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Aluevarauksella on osoitettu Karilantien varren vanhat niittyalueet, joiden
suositellaan säilytettävän avoimina. Aluevarausta on 2,74 ha.
LV

Venesatama/ venevalkama

Yksi venesatama-alue on merkitty kaavaan nyk. ranta-asemakaavan
mukaisesti. Satama ei ole toteutettu. Aluevaraus on tarkistettu ja Rantatien
katuyhteys on korvattu ajo-merkinnällä. Rantatien loppuosa on levennetty
tarkoituksena mahdollista pysäköinnin rakentaminen siihen palvelemaan
venesatamaa.
ET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alue

Yksi ET-alue on merkitty kaavaan nyk. ranta-asemakaavan mukaisesti.
Aluevarausta on 0,02 ha.
W

Vesialue

Kaksi Rautuojaan kuuluvaa lampea on merkitty kaavaan.
Katualue
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Olemassa olevia katuja ja yksityisteitä on merkitty kaavaan ja katuverkosto
on laajennettu. Kadut liittyvät yleisen tien alueeseen, Tiurajärventie. Uusia
liittymiä Tiurajärventiehen ei synny. Karilan tilan kohdalla osa Karilantiestä on
merkitty hidaskatuna.
5.3.3

Merkinnät
nä

Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa.

Näkemäalueita on merkitty
asemakaavan mukaisesti.

Karilantien

liittymän

kohdalla

nyk.

ranta-

Katuja on merkitty nykyisen ranta-asemakaavan mukaisesti pieniä
tarkistuksia lukuun ottamatta. Katuverkosto laajenee asemakaava-alueen
laajenemisen
myötä.
Ranta-asemakaavan
katualueiden
yhteiskäyttö
merkinnät (yk) poistuvat.
luo- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Rautuoja virtaa asemakaava-alueen läpi pohjois-etelä- suunnassa ja kulkee
melko syvässä kanjonissa, joka on koko pituudeltaan merkitty VR- alueeksi ja
luo- alueeksi.
pv-1 Vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen raja
Olemassa oleva II-luokan pohjavesialue on merkitty asemakaavaan. Suurin
osa asemakaava-alueesta on pohjavesialuetta.
Jätevedet on johdettava yleiseen viemäriin. Jäteveden imeytys maahan on
alueella kielletty. Öljy- tai muut polttoainesäiliöt on sijoitettava rakennuksen
sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden
tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä.
-z-

Sähköjohtoa varten varattu alueen osa

Olemassa olevia 20 kV ilmajohtoja on merkitty kaavaan suoja-alueineen.
Lisäksi Äkäsjoen rannan tuntumassa pohjoiseen kulkeva 0,4 kV ilmajohto on
merkitty informatiivisena asiana.
-j-

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa

Olemassa olevia vesihuollon linjoja on merkitty kaavaan, tarkistettu rantaasemakaavan alueella.
Ohjeellinen ulkoilureitti
Asemakaavan ulkoilureittejä on merkitty tehtyjen reittitoimitusten mukaisesti.
On myös merkitty uusi ohjeellinen ulkoilureitti pohjoiseen olemassa olevan
polun mukaan. Polku käytetään mm. ratsastusreittinä.
Moottorikelkkailureitti
Moottorikelkkailureitin osa on merkitty tehdyn reittitoimituksen mukaisesti
RM- kortteliin 555.
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s
Suojeltava alueen osa. Alueella erikoisesti, maata pitkin, lamoavasti
kasvava kuusi on merkitty suojeltavaksi kaavaan.
sr
Suojeltava rakennus. Korttelissa 561 (ranta-ak kortteli 365)
Äkäslompolon vanhin vapaa-ajan asunto on merkitty suojeltavaksi kaavaan.
5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset maisemakuvaan ja taajamakuvaan
Asemakaava-alue kytkeytyy Ylläksen matkailukeskuksen ja Äkäslompolon
kylän rakennettuun ympäristöön. Koko Ylläksen muutoksen pääsuunta on
matkailurakentamisen voimakas kasvu sekä loma-asumisen muuttuminen
enenevissä määrin kaupallisen loma-asumisen piiriin. Asemakaavan
laajenemisen mukainen uusi loma-asuntoalue kytkeytyy alueen muuhun
lomarakentamiseen.
Äkäslompolon
asemakaavan
laajennus
muuttaa
Ristimellan
rantaasemakaavan osaksi Äkäslompolon asemakaavaa. Lähes toteutetun rantaasemakaavan osalta muutokset jäävät pieniksi. Sen sijaan asemakaavaalueen laajennus mahdollistaa Ristimellan loma-asutusalueen laajennuksen.
Alueen maankäytön muutoksen kautta rakentamaton metsäalue tulee
muuttumaan rakennetuksi alueeksi.
Asemakaavan laajennuksen toteuttamisella (mukaan lukien nykyinen rantaasemakaavan alue) muodostuu noin 500 vuodepaikan loma-asuntoalue.
Kokonaisuudessaan laajennus ei kuitenkaan oleellisesti muuta Ristimellan
alueen luonnetta harvasti rakennetusta loma-asutusalueesta.
Kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset
Alueella
ei
ole
valtakunnallisesti
arvokkaita
inventointikohteita, joihin vaikutuksia voisi kohdistua.

kulttuuriympäristön

Kaavaan on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr) paikallisesti merkittävä
kulttuuriympäristökohde (Äkäslompolon vanhin loma-asunto).
Suunnittelualueella on sijainnut yksi kiinteä muinaisjäännös, Ristimella
(273010003). Kohde on pitkälle tuhoutunut maankäytön vuoksi, joten sitä ei
ole merkitty enää Oiva-tietokantaan, eikä ole täten merkitty asemakaavaan.
Äkäsjokivarrella suunnittelualueen ulkopuolella ja Karilan tilan vastapäätä
sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, Karila (1000021291). Kasvava lomaasutusmäärä kasvattaa jonkun verran käyntejä joen toiselle puolelle
kansallispuiston olemassa olevalle reitistölle. Asemakaavan toteuttamisessa ei
siten ole vaikutuksia kiinteään muinaisjäännöskohteeseen.
Ranta-asemakaavan alueella ja asemakaavoitetun alueen laajennusalueella ei
tunneta muita kiinteitä muinaisjäännöksiä, joihin vaikutuksia voisi kohdistua.
Asemakaavaluonnoksella ei osoiteta uutta rakentamista Äkäsjoen rantaalueelle, lukuun ottamatta yksi uusi rakennuspaikka riippusillan kohdalla
olemassa olevan rakennuspaikan yhteyteen.
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Asuinympäristö ja viihtyisyys
Ristimellan ranta-asemakaava muuttuu Äkäslompolon asemakaavaksi ja
asemakaavalle on tehty pieniä tarkistuksia. Ranta-asemakaava on lähes
kokonaan toteutettu. Alueelle tulee vain muutoksia siltä osin, kun pienten
tarkistusten mahdollistama rakentaminen toteutuu ja jäljellä olevat tyhjät
tontit otetaan käyttöön.
Kaava-alueen laajenemisen myötä lähes luonnontilainen alue muuttuu
lomarakennusalueeksi.
Rakentaminen
muuttaa
ympäristökuvaa
huomattavasti,
mutta
rakentamisen
keskittäminen
tiiviisiin
rakennusryppäisiin, jättää selkeitä ja laajoja virkistysalueita lähiympäristöön.
Kansallispuistoon rajautuvalla Äkäsjoen rannalla on muutama loma-asutus.
Asemakaavassa ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja rannalle lukuun
ottamatta yhtä tonttia olemassa olevan tontin viereen. Näin ranta-alue pysyy
lähes muuttumattomana. Uudet loma-asutusryhmät sijaitsevat noin 120-160
metriä rannan asustukselta ja sijoittuvat siten, että maastomuodot estävät
näköyhteyden.
Palvelut
Äkäslompolon kylän nykyiset palvelut ovat riittäviä palvelemaan uusia lomaasukkaita.
Ranta-asemakaava-alueella on yksi toteuttamaton matkailua palveleva tontti,
joka toteutuessaan lisäisi matkailupalvelutarjontaa. Asemakaava-alueen
laajenemisella muodostuu uusia matkailua palvelevia kortteleita Karilan tilalle,
jotka mahdollistavat nykyisen matkailutoiminnan kehittämisen. Asemakaavaalue on lähellä Äkäslompolon rakennettua palveluympäristöä ja täten tukee
matkailukeskuksen kehittymistä.
Asemakaavaratkaisu tukee Äkäslompolon majoituspalvelua, joka tulee kaavan
toteutumisen myötä monipuolistumaan. Asemakaavamuutoksen myötä
majoituskapasiteetti
kasvaa.
Kaavaratkaisulla
tuetaan
Äkäslompolon
kehittymistä ja samalla vaikutetaan myönteisesti Ylläksen alueen
vetovoimaisuuteen ja ympäristön viihtyvyyteen.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Asemakaavan laajennuksen toteuttamisella on työllistävä vaikutus uusien
loma-asuntojen rakentamisen aikana.
Asemakaavan laajennus vahvistaa alueella olevien matkailuyrittäjien
toimintaedellytyksiä ja edistää niiden kehittämissuunnitelmien toteuttamista.
Rakentamishankkeet työllistävät paitsi suoraan myös välillisesti huomattavan
määrän työntekijöitä. Rakennusvaiheessa käytetään runsaasti muiden
toimialojen tuottamia välituotteita. Näitä ovat mm. rakennusmateriaalit,
koneet ja laitteet, kuljetuspalvelut sekä kaupan ja muut palvelut.
Välituotteiden tuotanto työllistää henkilöitä erityisesti teollisuuden ja
palvelualojen yrityksissä. Välituotteiden tuotannossa tarvitaan edelleen
muiden alojen välituotteita, joiden valmistaminen työllistää väkeä. Lisäksi
hankkeiden välittömästi ja välillisesti työllistämät henkilöt saavat työtuloja,
joista he käyttävät osan tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Tämä
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kulutuksen lisäys kanavoituu lisäkysynnäksi tavaroita ja palveluita tuottaville
yrityksille ja heijastuu edelleen työllisyyteen.
Virkistys
Loma-asukkaita palvelevia virkistysalueita on riittävästi sekä alueen sisällä
että sen vieressä. Alueen läpi kulkee ulkoilureittiä ja alue liittyy
kansallispuiston laajaan reitistöön.
Asemakaavaan merkityt reitit ovat pääosin olemassa olevien reittien sekä
tehtyjen reittitoimitusten mukaisia. Lisäksi ulkoilureitti on merkitty pohjoisen
suuntaan olemassa olevan hevosten käyttämän polun mukaisesti. Reittien
toteutuminen parantaisi yhteyksiä entisestään ja edistäisi reitistön
kehittämistä.
Liikenne
Asemakaavan
laajennuksen
toteuttaminen
edellyttää
katuverkoston
laajenemista. Ristimellan ranta-asemakaava-alueen nykyinen katuverkosto
pysyy muuttumattomana. Alueen yksityisteiden hallinta siirtyy Kolarin
kunnalle.
Asemakaavan kaavan laajennus ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi
yleiselle tiealueelle (Tiuranjärventie), jossa ajonopeusrajoitus on 60 km/h.
Uusia liittymiä ei tarvita. Asemakaavan toteuttamisen myötä on oletettavaa
matkailuliikenteen kasvua kasvaneen majoituskapasiteetin myötä. Alueen
tieverkoston välityskyky on riittävä ottamaan vastaan kasvava liikennemäärä.
Karilantien hidaskatuina merkityillä osalla suurin sallittu ajonopeus tulisi olla
30 km/h. Tämä vähentää haittavaikutuksia Navettagallerian matkailuyrityksen
kohdalla ja tukee yrityksen kehittämissuunnitelmat. Ajonopeus rajoitetaan
esisijaisesti nopeusrajoitusliikennemerkillä. Ajonopeus voidaan myös rajoittaa
rakentein, pintamateriaalein ja istutuksin.
Tekninen huolto
Asemakaavan laajennuksen toteuttaminen edellyttää vesihuollon ja
sähköverkoston laajenemista. Ristimellan ranta-asemakaava-alueen nykyiset
verkostot pysyvät muuttamattomina.
Asemakaavaratkaisun
verkostoihin.

mukainen

rakentaminen

voidaan

kytkeä

nykyisiin

Suunnittelualueen valtaosa sijaitsee pohjavesialueella. Alueelle ei sijoiteta
asemakaavaratkaisussa
pohjaveden
kannalta
riskikohteita
sekä
pohjavesialueelle sopimatonta toimintaa.
5.4.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maa- ja kallioperään, luontoon ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset
syntyvät infrastruktuurin rakentamisesta ja taloista. Maaperä on rakenteiden
perustamisen kannalta hyvin kantavaa. Laajemmassa mittakaavassa alueen
rakentumisella ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään, mutta paikalliset
vaikutukset voivat joissain tapauksissa olla visuaalisesti suuria, etenkin
rinnetonttien kohdalla ja tielinjauksissa, vaikkakin kaavaehdotuksessa on
pyritty
minimoimaan
rakentamisen
ympäristölliset
ja
maisemalliset
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vaikutukset. Asemakaavamääräyksellä rakennukset, pihatiet, autopaikat, tiet,
ulkoilureitit ja teknisen huollon verkostot on kaava-alueella rakennettava
siten, että mahdollisimman vähän rikotaan maanpintaa, muutetaan sen tasoa
tai kaadetaan puustoa.
Rakentamisalueiden ympärille jäävän puuston turvin kaavalla ei ole vähäistä
suurempia vaikutuksia pienilmastoon. Muutos maisemakuvaan jää myös
vähäiseksi, kun rakennuspaikkojen väliin jäävät puustoiset vyöhykkeet
säilyttävät alueen metsäistä ilmettä. Rakennusalueen ei voida katsoa näkyvän
merkittävästi kaukomaisemassa. Lomarakennustontteja ei ole osoitettu
avoimille alueille. Rakennusalueilla on hyvä puusto, jota on määrätty
asemakaavamääräyksillä turvattavaksi mahdollisimman paljon.
Asemakaavan voidaan katsoa lisäävän alueen virkistyskäyttöä. Lisääntyvän
virkistyskäytön myötä luonnonympäristö kuormittuu enemmän. Tehokkaalla
virkistyskäytön
ohjauksella
kuormitusta
voidaan
kuitenkin
hallita.
Asemakaavassa on osoitettu ulkoilureiteille aluevaraukset. Suunnittelualueelta
on hyvät yhteydet reitteihin ja virkistyspaikkoihin.
Loma-asutuksen laajennus tulee vaikuttamaan eläinkantaan ja etenkin
linnustoon. Luonnontilaiset eläimet välttelevät ihmisten läheisyyttä ja
lintukanta muuttuu taajama-asutusta suosiviin lajeihin. Toisaalta alueen
rakenne pysyy harvana ja seudulla on vielä todella runsaasti luonnontilaisia
alueita. Tiivis keskittäminen ja siten haja-asutuksen väheneminen edesauttaa
suurten
luontokokonaisuuksien
säilymisen
luonnontilaisina.
Erillistä
lintuselvitystä ei tarvita.
Asemakaavan voidaan katsoa lisäävän alueen virkistyskäyttöä. Lisääntyvän
virkistyskäytön myötä luonnonympäristö kuormittuu enemmän. Tehokkaalla
virkistyskäytön
ohjauksella
kuormitusta
voidaan
kuitenkin
hallita.
Suunnittelualueelta on hyvät yhteydet reitteihin ja virkistyspaikkoihin.
Kaavamääräyksissä esitetään, että rakennukset on perustettava maaston
mukaisesti, pengerryksiä tai leikkauksia ei sallita. Rakennusten lattiatasoja on
porrastettava, mikäli rakennuksen perustaminen edellyttäisi muuten
maanpinnan luonnollisen korkeusaseman muuttamista. Rakennuspaikan
rakentamattomat osat on säilytettävä luonnontilaisina.
5.4.3

Natura-arvioinnin tarveharkinta
Asemakaava rajautuu alueen pohjoisosastaan Äkäsjokeen, joka rajautuu
Ylläs-Pallas kansallispuiston ja Ylläs-Aakenuksen Natura 2000-alueeseen (FI
130
0618).
Suunnittelualue
kuuluu
Tornionjoen-Muonionjoen
vesistöalueeseen (FI 130 1912) -nimiseen Natura 2000 –alueeseen.
Ylläksen osayleiskaavan muutoksen laadinnan yhteydessä Natura-arviointi on
tehty (2008).
Äkäsjoen rantavyöhykkeelle ei tule uusia rakennuspaikkoja lukuun ottamatta
yksi tontti riippusillan kohdalla olemassa olevan tontin yhteyteen. Kaikki
rakennuspaikat liitetään viemäriverkostoon.
Asemakaavalla ei synny merkittäviä välittömiä vaikutuksia TornionjoenMuonionjoen
vesistöalueseen
eikä kansallispuiston
Natura-alueeseen.
Välillisenä vaikutuksena voidaan todeta asemakaavan toteutumisen myötä
käyttäjämäärän lisääntyminen Äkäsjoen rannassa ja kansallispuistossa sekä
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mahdolliset rakennusalueiden hulevesien epäpuhtaudet. Natura-alueella
liikkuminen keskittyy pääasiassa rakennetuille reiteille ja poluille eikä kaavaalueelta suoraan johda ulkoilureittejä rantaan. Lisäksi sesonkiaika keskittyy
pääosin talvikauteen jolloin vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Hulevesien
osalta uudet rakentamisalueet sijoittuvat sen verran etäälle Äkäsjoesta, että
vaikutukset Natura-alueeseen ovat epätodennäköiset.
Osayleiskaavan mukaisesti asemakaavan loma-asutusalue voi tulevaisuudessa
laajentua jonkun verran pohjoiseen kiinteistöön 22:77 Tiuranjärventien ja
asemakaava-alueen väliselle alueelle. Yhteiset vaikutukset ovat samat, mutta
ulottuvat jonkun verran laajemmin.
Esitettyjen tietojen perusteella suunnitelma ei merkittävästi heikennä niitä
Natura-alueen luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on valittu Natura
2000 verkostoon. Natura-arviointia ei tarvita.
5.4.4

Suhde yleiskaavaan
Suunnittelualueelle on voimassa olevan ja vuonna 2008 hyväksytyn Ylläksen
osayleiskaavan muutos.
Osayleiskaavan mukaan alue tulee asemakaavoittaa. Tiestöratkaisuja
yleiskaavassa ei ole esitetty lukuun ottamatta olemassa oleva Karilantie.
Asemakaavaluonnos poikkeaa yleiskaavasta asuinpientalojen korttelialueiden
(AP) sijoittamisella alueelle. Asemakaavaan on merkitty ranta-asemakaavan
nykyiset AP-aluevaraukset, tontit joille on myönnetty rakennusluvat ja kaksi
uutta tonttia olemassa olevan asuintontin viereen.
Osayleiskaava

Asemakaavaluonnos

RA-3
väljän
loma-asuntoalueen
aluetehokkuus tulee olla alle 0,03 ja
RA-2
loma-asuntoalueen
aluetehokkuus
tulee
olla
välillä
0,03…0.05.

Osayleis-kaavan mitoitusohjeita
noudatetaan asemakaavaluonnoksessa.

RM-1 Hotelli ja matkailupalvelujen
alueen aluetehokkuus tulee olla
välillä 0,05 …0,2.

RM kortteleita sijoittuvat noin
osayleiskaavan mukaisesti.

RM-1 alueelle saa rakentaa enintään
2-3-kerroksisia rakennuksia siten,
että enintään 30 % alueesta
sallitaan 3-kerroksista rakentamista
mikäli maastonmuodot sen sallivat.
VR Retkeily ja ulkoilualue
Rautuojan viheryhteys
Kevyen liikenteen väylä
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Osayleis-kaavan mitoitusohjeita
noudatetaan asemakaavaluonnoksessa.
Ei ole osoitettu 3-kerroksista
rakentamista asemakaavan RMalueisiin.
Kortteleiden ulkopuolella oleva alue on
merkitty retkeily ja ulkoilualueeksi (VR).
Rautuojan viheryhteys säilyy.
Kevyen liikenteen väylä on rakennettu
Tiuranjärventien varrelle yleiselle
tiealueelle asemakaavan suunnittelualueen ulkopuolella.
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Ohjeellinen ulkoilun p
pääreitti
Ohjeellinen ratsastussreitti
Yhteys seudulliseen
n
(pohjoisee
en)

ulkoilure
eittiin

Ulkoilureitistö on merkittty tehtyjen
en mukaan
n suurin piirrtein
reitttitoimituste
sam
moin kuin y
yleiskaavass
sa. Yhteys
poh
hjoiseen on osoitettu uutena
u
ohjeellisena u lkoilureittin
nä nykyisen
n
un mukaan
n. Ohjeellise
eksi poluksi
polu
merkitty yksity
yistie länte
een ja ulkoiluoimia ratsas
stusteinä.
reittit voivat to

Moottorike
elkkareitti

Moo
ottorikelkka
areitti on merkitty
m
ase
emakaavaan
n tehdyn re
eittitoimituk
ksen
mukaan suurin
n piirtein sa
amoin kuin
yleiiskaavassa..

Uusi alikullku (Tiuranjjärven tien alle)

Ase
emakaavan toteuttaminen ei vaik
keuta
uud
den alikulun
n toteuttam
mista.

Kuva 35. Yleiskaava
Y
(v
vas.) ja kaav
valuonnos (o
oik.)
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5.4.5

Suhde Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT)
Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
maakuntakaavan ja osayleiskaavan kautta.

välittyvät

asemakaavaan

Asemakaavan
toteuttamisella
edistetään
1.3.2009
voimaan
tarkistettuja valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita seuraavasti:
Toimiva aluerakenne

tulleita

Alueidenkäytön kehittäminen perustuu alueen omiin
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin, alueen läheinen
sijainti Äkäslompoloon ja Ylläksen
matkailukeskukseen ja Äkäslompolojärveen.
Alue liittyy luontevasti olemassa olevaan tiestöön ja
reitistöön. Asemakaavan toteuttaminen tukee
valtakunnallisen matkailualueen kehitystä.

Eheytyvä
yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu

Alue liittyy luontevasti jo rakennettuun
matkailuympäristöön.

Kulttuuri- ja
luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja
luonnonvarat

Rautuojan alue muodostaa tärkeän viherkäytävän ja
on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue,
joka on merkitty kaavaan luontoarvojen vaalimisen
edistämiseksi.

Rakentamistapaa ohjaavilla asemakaavamääräyksillä
on luotu edellytyksiä hyvälle ja viihtyisälle
elinympäristölle.

Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita
kulttuuriympäristön inventointikohteita, joihin
vaikutuksia voisi kohdistua.
Alueella on sijainnut yksi muinaisjäännös. Kohde on
pitkälle tuhoutunut maankäytön vuoksi, joten sitä ei
ole merkitty enää Oiva-tietokantaan.
On varattu riittävät alueet virkistykseen ja
viheralueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Toimivat
yhteysverkostot ja
energiahuolto

Kaavaratkaisu edistää verkostojen jatkuvuutta,
turvallisuutta ja laatua.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset
aluekokonaisuudet,
Lapin tunturialueet

Lapin tunturialueiden säilymisen tavoite on huomioitu
maakuntakaavassa ja osayleiskaavassa ja niiden
kautta asemakaavassa.
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Kaavassa on osoitettu uudet rakentamisalueet
olemassa olevien, rakennettujen alueiden yhteyteen,
jolloin voidaan hyödyntää paremmin olemassa
olevaa tie-, vesi- ja viemäriverkkoa.
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5.5

Kaavamerkinnät ja määräykset
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5.6

Nimistö
Kaavan nimi on Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Ristimellan alue.
Olemassa oleva tiestö on nimetty seuraavasti: Niilontie, Raututie, Kiiskitie,
Siikatie, Kuhatie, Mellatie, Karilantie, Stenantie, Taimentie, Haukitie, Lohitie,
Tattipolku, Ristimellantie, Uutelantie, Rantatie, Korkotie, Matalalahentie,
Äkäsmukka ja Liiterintie.
Kaavalla muodostuu 8 (9) uutta tietä: Heinonkaarre, Lahjankaarre, Nikkokuja,
Tammukkatie, Tonkokuja, Kilttukuja ja Jänkkäkuja.
Kaava-alueen poikki kulkee Rautuoja.
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6

Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteutuminen
ohjaavana tekijänä.

alkaa

heti

voimaantullessaan

rakentamista

Alueen
toteutuksessa
on
otettava
huomioon
pelastusajoneuvojen
liikkumismahdollisuudet niin että kaduille on kaikissa tilanteissa raskailla
sammutusajoneuvoilla esteetön pääsy, riittävä kantavuus ja että kääntöpaikat
ovat riittävät myös talvi olosuhteissa.
Mikäli rakennuspaikalla esiintyy radonkaasua, asuinrakennusten rakentaminen
on toteutettava siten, että tiiviin, talon ulkopuolelle tuuletettavan
alapohjarakenteen
avulla
estetään
radonkaasun
tunkeutuminen
maakerroksista huoneilmaan niin, ettei enimmäisradonpitoisuutta 200 Bg/m³
ylitetä. Rakennuslupahakemuksessa tulee esittää selvitys radonkaasun
mahdollisesta esiintymisestä ja määrästä rakennuspaikalla.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hyväksynyt:

Laatinut:
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Kai Tolonen
aluepäällikkö, arkkit. SAFA

Eva Persson Puurula
projektipäällikkö, arkkit. SAFA
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

273
Täyttämispvm
13.02.2014
Kolari
Äkäslompolon asemakaavan laajennus Ristimellan alue
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
07.03.2013
Kunnan kaavatunnus
150,2300 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

54,0700
96,1600

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
150,2300
100,0
3,2300
2,2

78,2400
50,3700
12,3500
0,0200

52,1
33,5
8,2
0,0

5,9700
0,0500

4,0
0,0

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
41105
0,03
54,0700
13180
3000
0,09
-1,3200
-1661

38105

0,08

33,5200
17,9400
4,0700

14841

-0,1900
0,0500
Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AP
AL
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
V
VL
VR
R yhteensä
RA
RM
RM-4
L yhteensä
Kadut
LV
LP
E yhteensä
ET
S yhteensä
M yhteensä
M
MU
MY-1
W yhteensä
W

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
150,2300
100,0
3,2300
2,2
3,2300
100,0

78,2400
0,5700
1,4700
76,2000
50,3700
42,5700
7,2000
0,6000
12,3500
12,1400
0,2100

52,1
0,7
1,9
97,4
33,5
84,5
14,3
1,2
8,2
98,3
1,7

0,0200
0,0200

0,0
100,0

5,9700
3,2300

4,0
54,1

2,7400
0,0500
0,0500

45,9
0,0
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
41105
0,03
54,0700
13180
3000
0,09
-1,3200
-1661
3000
0,09
2,3900
2050
-3,7100
-3711

38105
32805
4700
600

0,08
0,08
0,07
0,10

33,5200
-0,0600
-11,3500
44,9300
17,9400
13,2500
4,6900
4,0700
4,2100
-0,1400

-0,1900
0,0800
-3,0100
2,7400
0,0500
0,0500

14841
12201
2640

