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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Kunta:  Kolari

Kunnannosa: 2.kunnanosa, Äkäslompolon kylä

Kortteli: osa korttelia 17

Kaava: Asemakaava

Kaavan laatija: Jarmo Lokio, arkkitehti YKS 122

1.2 Kaava-alueen sijainti

Asemakaavamuutoksen laadinnan kohteena on noin 1,30 hehtaarin alue Kolarin kunnan Äkäs-
lompolon kylän korttelin 17 tonteilla 7 ja 10 sekä VL-alueella. Asemakaavoitettava alue on yksityi-
sessä omistuksessa (kuva 1 alla).

Kuva 1. Otteet Kolarin opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus (musta ääriviiva). © Kolarin kunta
ja Karttatiimi Oy 2018. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi  on Äkäslompolon  asemakaavamuutos,  kortteli  17 tontint  7  ja  10 sekä  VL-alue.
Kunnanhallitus  on  30.1.2018  §14  päättänyt  käynnistää  yksityisen  maanomistajan  aloitteesta
Äkäslompolon asemakaavan muutoksen käynnistämistä korttelin 17 tonteilla 7 ja 10 sekä VL-
alueelle.  He  esittävät  ko.  rakennuspaikoille  rakennusoikeuden  kohottamista  1  500  ka-m²:stä
maksimissaan 4500 ka-m²:iin. Hakijoilla on tarkoitus toteuttaa asemakaavan muutosalueelle n. 80
huonetta käsittävä korkeatasoinen hotellirakennus. Lopullinen tarkka rakennusoikeusmäärä tar-
kentuu kaavoitustyön edetessä.
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1.5 Luettelo liitteistä

1 Asemakaavan seurantalomake

2 Asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 Vastineet vireilletulovaiheen palautteelle

5 Vastineet asemakaavaluonnoksen lausuntoihin ja muistutuksiin

6 Vastineet asemakaavaehdotuksen 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 18.1.2018, § 14 käynnistää Äkäslompolon asema-
kaavamuutoksen koskien korttelin 17 tontteja 7 ja 10 sekä VL-aluetta.

Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta: 23.2.2018.

OAS:n nähtävilläolo 23.2.2018 ->

Kuulutus asemakaavan valmistelumateriaalin nähtävilläolosta: __.__.2018.

Asemakaavan valmistelumateriaalin nähtävilläolo __.__. – __.__.2018.

Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: __.__.2018.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo __.__. – __.__.2018.

Asemakaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus __.__.2018, §___ 

Kunnanvaltuusto __.__.2018, §___

2.2 Asemakaava

Asemakaavamuutos laaditaan niin, että se mahdollistaa n. 80 huonetta käsittävän korkeatasoisen
hotellin rakentamisen suunnittelualueelle.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan mahdollistama hotellimajoitusrakentaminen käynnistyy kun kaava on saanut lain-
voiman ja hankkeen investointipäätös on tehty.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Asemakaavamuutoksen laadinnan kohteena on noin 1,30 hehtaarin alue Kolarin kunnan Äkäs-
lompolon kylän korttelin 17 tonteilla 7 ja 10 sekä VL-alueella. Asemakaavamuutosalue on yksityi-
sessä omistuksessa.

Kuva 2. Suunnittelualue Tunturitieltä länteen. Etualalla oleva rakennus on nykyisin ravintola Otso.
© Google Maps syyskuu 2011.

3.1.2 Luonnonympäristö

Luonto

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

Suunnittelualue sijaitsee Äkäslompolon kylän keskustassa Tunturitien ja Sivulantien risteysalueen
itäpuolella. Suunnittelualueen keskellä kulkee suurin piirtein pohjois-eteläsuuntainen loivasti mut-
kitteleva  laskuoja  Äkäslompolo-järveen.  Ojauoman  loivapiirteisillä  reunoilla  on  kuusivaltaista
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sekapuustoa ja uomanpohja on kosteammista olosuhteista johtuen pajukkoisempaa. 

Muu osa suunnittelualueesta on rakentamisesta johtuen kahden pihapiirin muokkaamaa raken-
nettua ja muokattua ympäristöä. 

Maaperä

Alueen maaperä on pääosin moreenia. 

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

Pinta- ja pohjavedet

Kaavamuutosalue ei sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (lähde: Ympäristö-
hallinnon Hertta-tietojärjestelmä).

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestö

Asemakaavamuutosalueella Tunturin- ja Sivulantien kulmauksessa sijaitsee yksi  asuinkäytöstä
poistunut  omakotitalo,  joka  toimii  nykyisin  rakennusliikkeen  työmaa-  ja  taukotilana.
Suunnittelualueen  lähiympäristössä  länsi-  ja  pohjoispuolella  sijaitsee  yksittäisiä  omakotitaloja
matkailupalvelu- ja majoitusrakennusten lomassa. 

Palvelut

Asemakaavamuutosalueen  koillisosassa  Tunturintien  varrella  sijaitsee  ravintola  ja  sen
eteläpuolella pieniä majoitusrakennuksia.

Kuva 3. Kuvia suunnittelualueen rakennuskannasta. Kuvat R.Lokio 2018.
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Rakennuskanta

Kaavamuutosalue (ks. kuva 3)

Kaavamuutosalueen rakennuskanta muodostuu 

-Tunturin- ja Sivulantien kulmauksessa olevasta omakotitalosta (v.1979) ja talousrakennuksesta

-Tunturintien varressa sijaitsevasta ravintolarakennuksesta (rak.1980-luvun alussa, laajennukset
1990-luvun alussa) ja sen eteläpuolella sijaitsevista kymmenestä mökkimajoitusrakennuksesta
(1980- ja 90-luku).

Kaavamuutosalueen lähiympäristö (ks. kuva 4)

-Sivulantien itäpuolella sijaitsee kaksi pienempää yksikerroksista omakotitaloa (1980-luku), joista
Tunturintien  puoleinen  on  kiinteistöpalvelurakennuksena  ja  toinen  edelleen  asuin-  tai
lomakäytössä.

-Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee 1990-luvulla rakennettu perinnetalotyyppinen hirsinen 1½
-kerroksinen urheiluvälinekauppa, jonka eteläpuolella on pihapiirin alkuperäinen asuinrakennus
(1980-luku) niin ikään perinteistä tyyliä rakentamisajalleen ominaiseen tyyliin jäljitellen. 

-Tunturintien pohjoispuolella peltoalueella laskuojan itäpuolella sijaitsee kahden yksikerroksisen
asuinpihapiirin (1980-luku) lisäksi pari pientä lomarakennusta (1980-luku). 

-laskuojan  länsipuolella  Tunturintien  pohjoispuolella  sijaitsee  asuinpihapiiri  (1½-kerroksinen,
1950-luku), jonka yhteyteen on metsikön suojiin rakennettu yksikerroksisia lomarakennuksia

-Suunnittelualueen eteläpuolella pienen metsikön  takana sijaitsee uudehko  (2010-luku)  kaksi-
kerroksinen ohjelmapalvelurakennus, jonka suunnittelualueen puoleiselle tontille on käynnistynyt
uudisrakennustyömaa

-kaavamuutosalueen luoteispuolella sijaitsee Tunturintien varressa kaksikerroksinen kauppakes-
kus, kaksi majoitus- ja toimistorakennusta ja suuri vähittäistavarakauppa (2000-luku)

Kuva  4.  Kuvakollaasi  kaavamuutosalueen  lähiympäristön  rakennuskannasta.  Kuvat  R.Lokio
2018.

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Asemakaavamuutosalueen ravintola työllistää sesonkiaikana 12 henkilöä (sesongin ulkopuolella
7 henkilöä) ja majoitustoiminta työllistää ympärivuotisesti noin 1 henkilötyövuoden verran.

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.3,7
km. Tunturintien pohjoispuolella on kevyen liikenteen väylä.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

Asemakaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.

Kiinteät muinaisjäännökset

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

Liikenne

Asemakaavamuutosalue rajautuu pohjoisosastaan maantiehen 940 ns. Tunturitiehen. Tunturintie
välittää liikennettä Äkäslompolon kylän ja Ylläs-Ski- hiihtokeskuksen sekä Ylläsjärven kylän välillä.
Kaavamuutosalueen  länsipuoli  rajautuu  Sivulantiehen,  joka  on  merkittävä  kokoojaväylä.
Tunturintien pohjoispuolella on kevyen liikenteen väylä.  

Tekninen huolto

Tunturintien varressa sen molemmin puolin kulkee kattava yhdyskuntatekninen verkosto vesi-,
viemäri- ja sähköverkkoineen.

3.1.4 Maanomistus

Kaavamuutosalue 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.

Kuva 5. Viistokuva suunnittelualueen rakennetusta ympäristöstä. Suunnittelualue rajattu sineellä.
©  Osmo  Lampinen  kesäkuu  2017 (kuvakaappaus  Google  Maps).  Suunnittelualueen  oikealla
puolella oleva metsikkö on sittemmin raivattu ja siinä on käynnissä rakennustyömaa (ks. kuva 4).
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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).
Suunnittelualue sijaitsee  maakunnallisesti  arvokkaassa  kulttuuriympäristössä,  joka  on Tunturi-
Lapin maakuntakaavassa (lainvoimainen 23.6.2010) osoitettu merkinnällä ma 5982. Tunturi-Lapin
maakuntakaavamuutoksen  on  Lapin  Liiton  liittovaltuusto  hyväksynyt  25.11.2009 ja  ympäristö-
ministeriö vahvistanut 23.6.2010.
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Kuva 6. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta merkintöineen ja määräyksineen. Kaava-alueen ja
Tunturintien itäpuolella sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (SL 4009). 

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. Osayleiskaavassa suunnittelualue on kokonaisuudessaan
osoitettu  keskustatoimintojen  alueeksi  (C),  joka  on  täydennysrakennettava  ja  tiivistettävä
kylämäisen asutuksen ja palvelujen alue, jota kehitetään korkeatasoisena kävely-ympäristönä.
Suunnittelualueen  länsireunaan  on  osoitettu  uusi  kevyen  liikenteen  väylä.  Eteläosastaan
suunnittelualue rajautuu hotelli- ja matkailupalvelujen alueeseen (RM-1).



Kaavaselostus    11

Kuva  7.  Ote  Ylläksen  osayleiskaavasta  merkintöineen  ja  määräyksineen.  Suunnittelualue  on
rajattu sineellä.

3.2.3 Asemakaava

Alueella on voimassa kolme asemakaavaa: 

-Äkäslompolon asemakaavan muutos,  kortteli  133 ja  korttelin  17 tontit  1-2,  4-19;  vahvistunut
1.7.2004  (Rovaniemen  hallinto-oikeus).  Kaavalla  on  osoitettu  asuinpientalojen  ja
majoitusrakennusten korttelialue AP-1, jolle rakennusoikeutta on osoitettu yhteen kerrokseen 300
k-m2 ja lähivirkistysalue VL.

-Äkäslompolon asemakaavan muutos, joka koskee korttelin 5 tontit 4 ja 5, korttelin 7 tontit 2-4,
korttelin 17 tontit 4 ja 7, korttelin 8 sekä niihin liittyviä tie-, katu-, viher- ja venevalkama-alueet,
vahvistunut  helmikuussa  2006.  Kaavalla  on  osoitettu  liikerakennusten  korttelialue  KL,  jolle
rakennusoikeutta on osoitettu lähes kahteen kerrokseen (Iu3/4) yhteensä 1200 k-m2.

-Äkäslompolon asemakaava, Korttelin 17 tontit 8, 14-19 ja osan tontista 7 käsittävä asemakaavan
muutos,  vahvistunut  huhtikuussa  2011.  Kaavalla  on  osoitettu  hotelli-  ja  liikerakennusten
korttelialueella (KL-1) suojeltava alueen osa, joka on hoidettava puistomaisena (s-1).

Kuva 8. 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  yksityinen  maanomistaja  on  esittänyt
omistamansa kiinteistön alueelle rakennusoikeuden kohottamista 1 600 ka-m²:stä maksimissaan
4500 ka-m²:iin.  Hakijoilla  on tarkoitus  toteuttaa asemakaavan muutosalueelle  n.  80 huonetta
käsittävä  korkeatasoinen  hotellirakennus.  Lopullinen  tarkka  rakennusoikeusmäärä  tarkentuu
kaavoitustyön edetessä.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kunnanhallitus  on  30.1.2018  §14  päättänyt  käynnistää  yksityisen  maanomistajan  aloitteesta
Äkäslompolon asemakaavan muutoksen käynnistämistä korttelin 17 tonteilla 7 ja 10 sekä VL-alu-
eelle.

Kaavamuutokseen sovelletaan kunnanvaltuuston päätöstä 25.06.2008 § 23 sopimusehdot ase-
makaavamuutoksen ja -laajennuksen suorittamisesta vaadittavista korvauksista.

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

 Tunturi-Lapin Vesi Oy

Kunnan hallintokunnat:

 tekninen lautakunta

 rakennuslautakunta

 sosiaali- ja terveyslautakunta

Viranomaiset:

 Kolarin kunta

 Lapin ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat

 Lapin ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri

 Lapin Liitto

 Lapin Liitto / Lapin pelastuslaitos

 Museovirasto

 Lapin luonnonsuojelupiiri

Yhteisöt ja muut osalliset:

 Muonion paliskunta

 Ylläksen matkailuyhdistys r.y.

 Ylläksen Ystävät r.y.

 Äkäslompolon kyläyhdistys r.y.
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4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavan vireille  tulosta sekä osallistumis-  ja arviointisuunnitelmasta (OAS) on kuulutettu
23.2.2018, 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. 

Vireilletulovaiheessa museovirasto antoi lausunnon, jossa edellytettiin seuraavaa:

-osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä, että suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti
arvokkaassa  kulttuuriympäristössä,  joka  on  Tunturi-Lapin  maakuntakaavassa  (lainvoimainen
23.6.2010) osoitettu merkinnällä ma 5982.

-Kaavaselostuksesta tulee käydä riittävällä tavalla ilmi kaava-alueella ja sen välittömässä lähei-
syydessä olevan rakennuskannan luonne ja rakentumisajankohta sekä arvioida vaikutukset kylä-
kuvaan.

Lisäksi  alueella ravintolassa toimiva vuokraoikeuden haltija  Talvennapa Oy antoi  kannanoton,
jossa: 

-se katsoo olevansa osallinen

-lisärakennusoikeus  on mitoitettava  ja  hotellirakennus on sijoitettava  kaavassa  niin,  että  uusi
hotellirakennus kokonsa ja sijaintinsa puolesta saumattomasti sopii tontille, jossa Ravintola Otso
ennestään jo toimii. 

-rakennusoikeuden ja kaavan on oltava sellainen, että uusi hotellirakennus ei rakennusvaiheessa
eikä  valmistumisen  jälkeen  aiheuta  Ravintola  Otsolle,  sen  liiketoiminnalle  tai  sen  asiakkaille
haittaa.

Lausunnolle ja kannanotolle on annettu vastine, joka on osa kaavamateriaalia (liite 4).

Kuva 9. Kaavamuutosalueen läpi kulkeva laskuojaa
reunustaa pieni metsikkö. Kuva R.Lokio 2018.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaistahoille.

Koska kaavamuutoksella ei ole maakunnallista tai valtakunnallista vaikuttavuutta, ei tarvetta erilli -
sille viranomaisneuvotteluille ole vaan ne pidetään tarvittaessa. 

Kaavan valmistelumateriaali lähetetään lausunnoille eri viranomaisille __.__.2018.

Kaavan  luonnosvaihtoehdoista  saadun  palautteen  perusteella  laaditaan  kaavaehdotus,  josta
pyydetään viranomaistahojen lausunnot.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelut.
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4.4 Asemakaavan tavoitteet

Äkäslompolon  asemakaavamuutoksen  tavoitteena  on  mahdollistaa  korkeatasoisen,  n.  80
huonetta  käsittävän  hotellin  rakentaminen  kaavamuutosalueelle.  Hankkeeseen  ryhtyvä  on
esittänyt suunnittelualueen kahden tontin yhteenlasketun rakennusoikeuden kohottamista 1 600
ka-m²:stä  maksimissaan  5500  ka-m²:iin.  Lopullinen  tarkka  rakennusoikeusmäärä  tarkentuu
kaavoitustyön edetessä.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Asemakaavamuutosalueen  suhteellisen  pienestä  koosta  johtuen  ei  tarvetta  vaihtoehtoisten
kaavaluonnosten laadinnalle ollut. 

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  hotellihanke  tiivistää  olevaa  Äkäslompolon  etelärannan  kylänosan  hajanaista  ja
rakennuskannaltaan kirjavaa kyläkuvaa voimassa olevan yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 

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

Kaava-alueen  toteuttamisella  on  vähäisiä  vaikutuksia  maaperän  pintaosiin  sen  peittyessä
kaavakatujen, -reittien, liittymien ja rakennusten alle. Kallioperään ei kaavan toteuttamisella ole
vaikutuksia. Maaperä on kaava-alueella pääosin hyvin kulutusta kestävää moreenia.

Vaikutukset  pinta- ja pohjavesiin eivät muodostu vähäistä suuremmiksi.  Suunnittelualueen läpi
kulkevan laskuojan läpivirtaus on kuitenkin varmistettava riittävän kokoisin läpiviennein mikäli se
jää tulevan hotellirakentamisen alle.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

Kaavamuutoshankkeella ei  ole vähäistä  suurempia vaikutuksia  kasvi-  ja  eläinlajeihin,  luonnon
monimuotoisuuteen 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.   

Kuva 10. Näkymä suunnittelualueelle lännestä Tunturintien varresta. Taustalla oleva Kesänki on
jäänyt sadepilvien peittoon. Kuva R.Lokio 2018.
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Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Äkäslompolon kylästä puuttuu selkeä kyläkeskus, mikä alueen kokemisen, elämyksellisyyden ja
mielikuvan  kannalta  on  tarpeen  parantaa.  Kaavamuutos  mahdollistaa  kyläkeskuksen
hahmottumisen kyläkuvallisesti ja liikenteellisesti johdonmukaiseen ja luontevaan paikkaan. 

Kaava-alueen toteuttamisella  on vähäistä  suurempaa  vaikutusta  Äkäslompolon  kyläkuvaan ja
maisemaan. Sen vuoksi on kaavamerkintöihin ja -määräyksiin ollut tarpeen seuraavien seikkojen
määrittäminen:

- Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.

- Rakennuksen kattokaltevuuden on oltava harjakatossa 1:5...1:2 ja murretussa 
harjakatossa 1:7...1:3.

- 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 
sellaiseen aitaukseen, joka ei ole avoin tielle päin.

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

- Mikäli vaadittavia autopaikkoja ei ole mahdollista sijoittaa maanpäällisille 
paikoitusalueille, on ne sijoitettava rakennusten alle.

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

Rakennetun  ympäristön  osalta  kaavamuutos  mahdollistaa  maksimissaan  3-kerroksisen
rakentamisen,  mikä  yleiskaavan  tavoitteet  ja  oleva  rakentaminen  huomioiden  on  perusteltua
kyläkeskuksen visuaalisen hahmottamisen ja orientoitumisen kannalta. 

Kulttuuriperintöön ei kaavahankkeella ole vähäistä suurempaa vaikutusta.

Kuva 11. Näkymä Tunturintien varrelta suunnittelualueen kohdalla länteen Kuertunturin suuntaan.
Kuva R.Lokio 2018. 

4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Valittu  asemakaavaratkaisu  toteuttaa  Ylläksen  osayleiskaavassa  osoitettua  maankäyttöä.
Ainoastaan  kerrosluku  (yleiskaavassa  II  ja  kaavamuutoksessa  III)  poikkeaa  yleiskaavasta.
Poikkeaminen on katsottava perustelluksi,  koska  toiminnallisesti  ja  visuaalisesti  kaavamuutos
tukee yleiskaavan keskeistä tavoitetta muodostaa keskustatoimintojen alue Tunturintien varteen
Äkäslompolo-järven eteläpuolelle. 
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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  5),  joka on osa
kaava-aineistoa. (TÄYDENTYY MYÖHEMMIN)

Lausunnoissa otettiin kantaa muun muassa seuraaviin asioihin:

-

-

-

Kuva 12. Kaavaluonnos 15.6.2018. 

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavaehdotuksessa seuraavilla tavoilla: 

-

-

-

Asemakaavaehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa. Lausuntojen tiivistelmät, niihin annetut vastineet ja
vaikutukset  kaavaan  on  koottu  erilliseen  liitteeseen  (liite  6),  joka  on  osa  kaava-aineistoa.
Lausunnoissa  esitetyt  asiat  on  suurimmaksi  osaksi  otettu  huomioon  lopullisessa  kaava-
ehdotuksessa (ks. liite 6). (TÄYDENTYY MYÖHEMMIN)

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Päivämäärä Kuvaus

30.1.2018 Asemakaavan laatimispäätös kunnanhallituksessa § 14

23.2.2018 Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta

23.2.2018 -> OAS nähtävillä

Kuulutus valmistelumateriaalin nähtävilläolosta

Valmistelumateriaali nähtävillä

Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.

Asemakaavaehdotus nähtävillä.

Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus

Asemakaavalla osoitetaan rakennusoikeutta hotelli- ja liikerakentamista (KL-1) varten yhteensä 5
500 k-m2, josta uutta rakennusoikeutta on 3 900 k-m2. Rakennusoikeus on tontilla jaettu kahteen
osaan siten, että 100 k-m2 kokonaisrakennusoikeudesta on sijoitettu sähköjohtoa vaten varatun
alueen osan eteläpuolelle. Kun kaavoitettavan alueen pinta-ala on 1,30 ha, tulee aluetehokkuu-
deksi e=0,42. 

5.2 Aluevaraukset

5.2.2 Korttelialueet

Asemakaavalla  muodostetaan hotelli-  ja  liikerakennustenkorttelialue (KL-1)  17 tontti  15,  jonka
pinta-ala on 1,30 ha ja rakennusoikeutta sinne on osoitettu 5 500 k-m2. 

5.2.3 Muut alueet

Tällä kaavamuutoksella 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

Tällä  asemakaavamuutoksella  ei  vähäistä  suuremmassa  määrin  edistetä  tai  sillä  ei  ole
tunnistettuja vähäistä suurempia vaikutuksia valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset



Kaavaselostus    18

5.5 Nimistö

Asemakaavalla ei osoiteta uutta nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kaavamuutoksen  mahdollistavasta  rakentamisesta  laaditaan  visualisointikuvia,  jotka  lisätään
tähän kohtaan kaavaprosessin edetessä.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Alueen toteuttaminen lähtee liikkeelle, kun kaava on saanut lainvoiman.

Rovaniemellä 19.6.2018

Jarmo Lokio
arkkitehti, YKS-122
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