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KOLARIN KUNTA, 2. KUNNANOSA
Äkäslompolon asemakaavamuutos, kortteli 17 tontit 7
ja 10 sekä VL-alue

Viistokuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Kuva Osmo Lampinen 2017.
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TAAJAMAKUVALLINEN SELVITYS JA ALUSTAVA
VIITESUUNNITELMA
Taustaa
Kunnanhallitus on 30.1.2018 §14 päättänyt käynnistää yksityisen maanomistajan aloitteesta
Äkäslompolon asemakaavan muutoksen käynnistämistä korttelin 17 tonteilla 7 ja 10 sekä VLalueelle. He esittävät ko. rakennuspaikoille rakennusoikeuden kohottamista 1 500 ka-m²:stä
maksimissaan 5 500 ka-m²:iin. Hakijoilla on tarkoitus toteuttaa asemakaavan muutosalueelle
n. 80 huonetta käsittävä korkeatasoinen hotellirakennus.
Kaavaprosessin valmisteluvaiheessa viranomaiset edellyttivät taajamakuvallisen selvityksen
ja alustavan viitesuunnitelman laadintaa kaavamuutosalueesta, koska se poikkesi yleiskaavan
tavoitteista kerrosluvun (II) osalta.
Rakennetun ympäristön nykytilanteen osalta suunnittelu- ja tarkastelualuetta koskevan
kaavaselostuksen ss. 5-7 on kuvattu asemakaava-alueen ja sen ympäristön nykytilanne.
Selvtiystä varten laadittiin alustava viitesuunnitelma, jossa on tutkittu rakennusoikeuden sijoittuminen tontille sekä hotellirakentamisen edellyttämien muiden toimintojen sijoitteluperiaatteet
tontilla.
Analyysia varten laadittiin numeerista kartta- ja ilmakuva-aineistoa apuna käyttäen 3Dmaastomalli, johon lisättiin kaavamuutoksen mahdollistava uudisrakentaminen. Selvityksen
kirjallista osuutta varten luotiin avainsuunnista kuvaparitarkastelu, jossa nykytilannetta
verrataan kaavan mahdollistamaan tilanteeseen.
Taajamakuvallinen selvitys on tehty kahteen maastokäyntiin ja yli 25 vuoden Äkäslompolon ja
Ylläsjärven paikallis- sekä kehityskaaren tuntemukseen pohjautuvan analyysin pohjalta.

Ortokuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. © Maanmittauslaitos 2018.
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Alustava viitesuunnitelma
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on rakennusoikeuden kohottaminen maksimissaan 5
500 ka-m²:iin jotta asemakaavan muutosalueelle voidaan toteuttaa n. 80 huonetta käsittävä
korkeatasoinen hotellirakennus.
Viitesuunnitelmassa on keskitytty tontin käytettävyyteen, sen ominaisuuksien hyödyntämiseen, toiminnallisuuteen ja taajamakuvalliseen kehittämiseen massoittelun sekä sijoittelun
osalta. Viitesuunnitelmassa ei hotellirakennuksen arkkitehtuuria ole ratkaistu lukuun ottamatta
kaavoituksen kannalta keskeisiä osia (sijoittelu tontilla, massoittelu, päämateriaalit ja
kattomuoto).
Rakennusoikeutta viitesuunnitelman hotellimassaan on osoitettu n.4 900 ka-m², joka mahdollistaa nykyisen ravintolarakennuksen säilymisen, mutta edellyttää piha-alueella nykyisin
olevien pienten majoitusrakennusten pääasiallista purkamista.
Hotellirakennuksen massoittelussa on huomioitu olemassa olevan rakennetun ympäristön
kaksisuuntainen koordinaatisto jotka yhdistetään kaavamuutoksen uudisrakennusmassoittelussa niin, että risteyksen kulmalle jää taajamakuvallinen pienimittakaavainen aukio.

Rakeisuuskuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Hotellimassa yhdistää kaksisuuntaisella koordinaatistollaan lähialueen etelä- ja luoteispuolen uudemmat kaksikerroksiset rakennusmassat itäpuolen 1½-kerroksisten rakennusmassojen koordinaatistoon.
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Kaavamuutoksen (sininen aluerajaus) myötä syntyvän tontin alustava sijoittelu- ja toimintakaavio.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti Äkäslompolon
ydinkeskustan uusi toiminnallinen ja visuaalinen sydän, joka ryhdistää Äkäslompolon kyläkeskustan hajanaista ja monitahoista sekä -muotoista rakennusmassoittelua.

Tunturintien ja Sivulantien kulmaukseen muodostuu taajamakuvallinen aukio, jossa oleva kuusivaltainen puusto ja korkeatasoisesti toteutettava sisääntuloalue mahdollisine katoksineen
muodostavat taajamakuvallisen ja toiminnallisen uuden kiintopisteen Äkäslompolon kylään.
Tunturintien varteen jää kaavamuutosalueella puustoiset viheralueet. Ne toimivat viihtyisyyden ja luonnonläheisen taajamakuvan säilyttämisen lisäksi muuta ympäristöä hieman korkeamman rakennusmassan sopeuttajina etenkin Tunturintien varren yleisnäkymiin.
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Taajamakuvallinen selvitys
Tässä kappaleessa on esitetty taajamakuvallisista avainsuunnista kuvaparitarkastelu, jossa
nykytilannetta verrataan kaavan mahdollistamaan tilanteeseen. Avainsuunnilla tarkoitetaan
keskeisiä tarkastelusuuntia, joista suunnittelualue toteutuessaan tulee näkymään.
Alla olevaan maastokarttaan on merkitty kuvaparien tarkastelukohdat ja kuvausnimet.

Karttaote maanmittauslaitoksen maastokartasta, johon on merkitty taajamakuvallisen
tarkastelun kuvaussuunnat.
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1 Viistokuvapari

Ote Osmo Lampisen kesällä 2017 ottamasta viistokuvasta (ylhäällä).

Ote 3D-maastomallista vastaavalta kohdalta. Uudisrakentaminen huomioi olevan rakennuskannan koordinaatistot yhdistäen ne.

7(11)

Liite 7

2 Eväskori

Ote Google Maps Street Viewstä ravintola Eväskorin kohdalta.

Ote 3D-maastomallista. Tunturisiluetti on hieman korostetusti tuotu valkoisella ääriviivalla
näkyviin. Vuoden 2018 aikana rakennettu kaksikerroksinen lomarakennus kaavamuutosalueen eteläpuolelle Sivulantien varteen sijaitsee havainnekuvan keskellä.
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3 Jounin kauppa

Havainnekuvaan on korostetusti ääriviivarajattu tunturisiluetti. Kaavamuutoksen mahdollistama uudisrakennnus ei vaikuta estävän näkymiä tunturien suuntaan aluetta lähestyttäessä
tietä pitkin.

4 Risteysalue

Lähimaisemassa risteysalueen taajamakuvallinen ilme muuttuu voimakkaasti parantaen sen
viihtyisyyttä ja rakennetun ympäristön laatuvaikutelmaa.
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5 Sivulantie

Kuva Sivulantieltä Tunturintien risteysalueen suuntaan. Kuva R.Lokio 2018.

Havainnekuvan ja 3D-maastomallin perusteella oleva rakennuskanta peittää tulevan uudisrakentamisen Sivulantien suunnalta.
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6 Intersport

Marraskuinen kuva Tunturintieltä länteen kohti suunnittelualuetta. Kuva R.Lokio 2018.

Rakennusmassan sijoittuessa kauemmas Tunturintiestä jäävät tienvarsinäkymät luonnontilaisemmiksi ja väljemmiksi.
Kuvaparitarkastelun perusteella ei hankkeella ole vaikutuksia maisemakuvaan, suurmaisemaan tai maisemasiluettiin, minkä vuoksi ei kuvaparitarkastelua kaukaa, esim.
Äkäslompolojärven pohjoispuolelta tai idästä Ylläksentieltä kappelin tienoilta ollut tarpeen
tutkia.
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Yhteenveto
Taajamakuvallisen selvityksen pohjalta voidaan todeta johtopäätöksinä seuraavaa:
Kattomuodolla (harja tai taitekatto) on osaltaan eheyttävä vaikutus ja kerrosluvulla (III) on
keskeinen merkitys taajamakuvallisen kiintopisteen luojana. Sen poikkeaminen yleiskaavasta
(II) on perusteltua - kerrosluku III on tuolle sijainnille minimi kun asiaa tarkastelee
taajamakuvallisesti ja yhdyskuntarakenteen orientoituvuuden sekä selkeyden näkökulmasta.
Toisaalta kerrosluku (III) on myös maksimi jottei uudisrakennuksella ole maisemakuvaan,
suurmaisemaan ja maisemasiluettiin vaikutuksia. Kerrosluvun jäädessä kolmeen hotellirakennuksen kattosiluetti ei riko alueen puiden latvuksien muodostamaa maisemasiluettia. Kun
maisemasiluetti ei muutu, ei uudisrakentamisella ole tällöin vaikutuksia suurmaisemaan.
Koska kaavamuutosalue sijaitsee topografialtaan alavassa ja loivasti viettävässä Äkäslompolo-järven etelälaaksossa, ei sillä ole maisemakuvaankaan vähäistä suurempia vaikutuksia.

Viistohavainnekuva Tunturintien päältä kaavamuutosalueen suuntaan.

TORNIOSSA 30.11.2018
Jarmo Lokio

