
 
 

 
 
 
2. KUNNANOSA 
ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVANMUUTOS  
Korttelin 17 tontit 8 ja 14 
 
ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS 7.9.2018 
 
 
  



1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
  
Kolarin kunnan, Äkäslompolon asemakaavan muutos. Asemakaavanmuutos käsittää Äkäslompolon 
kylän korttelin 17 tontit 8 ja 14. 
  
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
  
Asemakaava-alue sijaitsee Äkäslompolon kylässä, Sivulantiellä (kuva 1). 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti 
 
Asemakaavan muutosalue koostuu kiinteistöistä 273-402-2-496, 273-402-2-505 ja 273-402-2-
471. Voimassa olevassa kaavassa ne muodostavat tontit 8 ja 14 (kuva 2). 
 

 
Kuva 2. Muutosalueen kiinteistöt 
 
 
 



1.3 Kaavanmuutoksen tavoitteet 
  
Destination Lapland Oy:n aloitteesta kunta on kaavoittanut Äkäslompolon asemakaavan kortte-
lissa 17 sijaitsevalle alueelle yhteensä 12 800 neliömetriä rakennusoikeutta vuonna 2011  
hotellirakentamista varten.  
 
Hanke on muuttanut sittemmin muotoaan alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Tästä johtuen 
Destination Lapland Oy on esittänyt että alueen rakennusoikeus pienennettäisiin kaavamuutok-
sella yhteensä 5400 neliömetriin. Kunnanvaltuusto on 3.10.2017 päättänyt hyväksyä kunnan ja 
Destination Laplandin välisen sopimusluonnoksen sekä päättänyt että sopimuksen mukainen 
kaavanmuutos tulee vireille. 
 
Tavoitteena on pienentää tonttien 8 ja 14 yhteenlaskettu rakennusoikeus 12.800m2 -> 
5.400m2. Tontilla 8 (2:471) rakennusoikeutta on käytetty 400 m2, muutoin alue on rakentama-
tonta. Samalla alueen kaavamääräyksiä ja merkintöjä on tarkoitus tarkistaa. 
 

2. TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Asemakaavanmuutoksen vireilletulosta on kunta ilmoittanut kuulutuksella 11.1.2018, jolloin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin 12.-25.01.2018 väliseksi ajaksi nähtäville. 
 
Kaavasta on ollut mahdollista esittää mielipiteitä kaavan valmisteluvaiheessa (MRL 62 § ja MRA 
30 §). 
 
2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavan muutos noudattaa Ylläksen yleiskaavan mukaisia tavoitteita rakenteen tiivistämi-
sessä Äkäslompolon kylän keskusta-alueella. Tiivistämällä voidaan hyödyntää jo alueelle raken-
nettuja yhdyskuntateknisen huollon verkostoja. Asemakaavan muutosalue liittyy Äkäslompolon 
kylän keskusta-alueelle. 
 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Asemakaavan muutoksen ensisijaisena tarkoituksena on muodostaa edellytykset Destination 
Lapland Oy:n muuttuneiden suunnitelmien toteutukselle.  
 

3. LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Äkäslompolon keskusta-alueelle ja on katu- ja vesihuoltoverkon pii-
rissä. Muutosalueella sijaitsee Destination Lapland Oy:n toimistorakennus. 
 
3.1.1 Luonnonympäristö 

 
Kaavanmuutosalue ja sen ympäristö on pinnanmuodostukseltaan verrattain tasaista. Kaavanmuutos-
alueen eteläreunassa on vanhaa peltoaluetta. Muutosalueen pohjoisreunassa kulkevan puron varressa 
on yhtenäinen puustovyöhyke. Pintakasvillisuus vanhalla peltoalueella on luonnonheinää. Puronvarren 
aluskasvillisuus muodostuu sammalista ja varvuista. 
 
 
 
 



3.1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
 
Äkäslompolon kylä on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi 
(ma 5982). Kylän kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet tulee huomioida. Uudisra-
kentamisessa otetaan huomioon kylärakenne. Näkymiä järvelle säilytetään. 
 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Väestön rakenne ja sen kehitys Ylläksen alueella 
 
Pekka Kauppila on tutkinut väitöskirjassaan (2004) mm Ylläksen alueen väestökehitystä paikkatietoai-
neiston avulla. Ylläksen alueen osalta paikkatietoaineisto kattaa Äkäslompolon kokonaan ja Ylläsjär-
veltä pienen osan. Maria Hakkarainen (Maisemalaboratorio-hanke, LabSoc, 2005) on laskenut lineaari-
sella regressioanalyysillä yhden mahdollisen väestökehityksen vaihtoehdon Ylläsjärven ja Äkäslompo-
lon kylille vuoteen 2020 asti. Analyysin perustana hänellä on ollut vuosien 1985-2004 toteutunut väes-
tökehitys sekä Väestörekisterikeskuksen ennuste Tunturi-Lapin väestökehitykselle vuosilta 2005, 2010, 
2015 ja 2020 (kuva xx). 
 

 
Kuva 3. Äkäslompolon ja Ylläsjärven väkiluku vuosina 1985-2004 sekä ennuste vuosille 2005-2020 
(Mari Hakkarainen, Maisemalaboratoriohanke, LabSoc, 2005). 
 
Koko kunnan väestökehitykseen nähden kylien väestökehitys on positiivinen. Koko kunnan väestön on 
ennustettu laskevan vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005:n 3819 asukkaasta 3030 asukkaaseen. Ti-
lastokeskuksen arvio on kumminkin varovaisempi. Sen mukaan v. 2020 kunnan väestön määrä olisi 
3428 asukasta. 
 
Tontilla 8 (2:471) rakennusoikeutta on käytetty 400 m2, muutoin muutosalue on rakentamatonta. Lä-
hiympäristöstä löytyy niin ruokakauppa, apteekki, ravintoloita kuin majoituspaikkoja. 
 
Palvelut 
 
Koulua ja päiväkotia lukuun ottamatta Äkäslompolossa ei ole muita kunnallisia palveluita. Muut kunnal-
liset palvelut ovat Kolarin kirkonkylällä, jonne alueelta on matkaa n. 40 km. Äkäslompolosta löytyy li-
säksi runsaasti muita palveluita, kuten lääkärikeskus, kauppa, pankkiautomaatti, hotelli- ja ravintolapal-
veluita sekä muita matkailuun liittyviä palveluita. 
 
Liikenne 
 
Kaavanmuutosalue rajautuu länsireunassa Sivulantiehen. Sivulantie on Äkäslompolon kylän etelä-
osaan johtava pääkokoojakatu, jonka varressa kulkee kevyen liikenteen väylä. 
 
3.1.4 Maanomistus 

 
Muutosalue on Destination Lapland Oy:n omistuksessa. 
 



3.1.5 Majoituspalvelut  
 

Ylläksen alueella on arvioitu olleen noin 18 000 vuodepaikkaa v. 2005. Tavoitteeksi on ase-
tettu 34 500 vuodepaikkaa vuodelle 2020 ja 50 250 vuodepaikkaa vuodelle 2040 (Ylläs II kehit-
tämissuunnitelma). Hotellien vuodepaikkamäärän tavoitteeksi on asetettu v. 2020 noin 2400 
vuodepaikkaa, jolloin lisäystä vuoteen 2005 on noin 1400 vuodepaikkaa. 

 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaavanmuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvosto päätti 13.11.2018 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. MRL 24 
§:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden huomioon ottaminen siten, että edistetään niiden toteuttamista. 
 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 
 

• Toimiva aluerakenne 
• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  

 
Maakuntakaava 
 
Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Äkäslompolon kylä kuuluu maakuntakaavassa 
laajaan matkailupalveluiden alueeseen (RM 1406). Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja seudulli-
sesti merkittävät matkailu- ja lomakeskukset ja lomakylät niihin kuuluvine virkistysalueineen. 
 
Äkäslompolon kylä on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi 
(ma 5982). Kylän kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet tulee huomioida. Uudisra-
kentamisessa otetaan huomioon kylärakenne. Näkymiä järvelle säilytetään. 
 
Lapin Liiton liittovaltuusto on hyväksynyt Tunturi-Lapin maakuntakaavan 25.11.2009. Ympäristöministe-
riö on vahvistanut kaavan 23.6.2010. 
 

  
Ote maakuntakaavasta 



 
Yleiskaava 
 
Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläksen yleiskaavan muutoksen 27.2.2008. Korkein hallinto-oi-
keus on kumonnut Rovaniemen hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kaavasta 14.4.2011.  
 
Yleiskaavassa muutosalue on osoitettu osittain keskustatoimintojen alueeksi (C), osaksi hotelli ja matkai-
lupalvelujen alueeksi (RM-1). Sivulantien suuntaisesti on osoitettu uusi kevyenliikenteen väylä. 
 

 
Ote yleiskaavasta 
 

 

 
Aluetta koskevat yleiskaavamääräykset 
 
 
 
 
 
 



Asemakaava 
 
Vuonna 2011 voimaan tulleessa asemakaavassa muutosalue on osoitettu Hotelli- ja liikerakennusten 
korttelialueeksi (KL-1). Rakennuksiin saa sijoittaa myös loma-asuinhuoneistoja.  
 

 
Ote asemakaavasta 
 
Pohjakartta 
 
Äkäslompolon asemakaavaoituksen pohjakartta on ilmakuvattu 29.05.2008 ja hyväksytty 26.11.2009 
DN:o MML/77/621/2008. Karttalehti 01 06. 
 
Maanomistus 
 
Muutosalue on Destination Lapland Oy:n omistuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

 
Destination Lapland Oy:n aloitteesta kunta on kaavoittanut Äkäslompolon asemakaavan korttelissa 17 
sijaitsevalle alueelle yhteensä 12 800 neliömetriä rakennusoikeutta vuonna 2011  
hotellirakentamista varten.  
 
Hanke on muuttanut sittemmin muotoaan alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Tästä johtuen Destination 
Lapland Oy on esittänyt että alueen rakennusoikeus pienennettäisiin kaavamuutoksella yhteensä 5400 
neliömetriin.  
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kunnanvaltuusto on 3.10.2017 päättänyt hyväksyä kunnan ja Destination Laplandin välisen sopimus-
luonnoksen sekä päättänyt että sopimuksen mukainen kaavanmuutos tulee vireille. 
 
Tavoitteena on pienentää tonttien 8 ja 14 yhteenlaskettu rakennusoikeus 12.800m2 -> 5.400m2. Tontilla 
8 (2:471) rakennusoikeutta on käytetty 400 m2, muutoin alue on rakentamatonta. Samalla alueen kaava-
määräyksiä ja merkintöjä on tarkoitus tarkistaa. 
 
 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
Asemakaavan selostuksen liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma jossa on esitetty kaavoituksessa 
noudatettavasta osallistumisesta ja yhteistyöstä. 
 
4.4 Vireilletulo 

 
Asemakaavan vireilletulosta kunta on ilmoittanut kuulutuksella 11.1.2018, jolloin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville.  
 
Vireillekuulutusilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin MRL:n 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtävillä ajalla 12.-25.01.2018. Vireilletulokuulutuksen määräaikaan mennessä asiasta ei 
jätetty mielipiteitä. Museovirasto on antanut lausunnon, jossa se ilmoittaa, että kaavamuutosalueella ei 
tunneta muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia 
kulttuuriperintökohteita. Myöskään ennestään tuntemattomien arkeologisten kohteiden sijainti alueella ei 
ole Museoviraston arvion mukaan todennäköinen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaikki 
kaavamuutokseen vaikuttavat asiat katsotaan selvitetyn voimassaa olevan asemakaavan laatimisen yh-
teydessä. Museovirasto pyytää liittämään kaavamuutosaineistoon mukaan listan tehdyistä selvitetyistä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ASEMAKAAVA 
 
5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 

 
Asemakaavanmuutosalueen pinta-ala on n. 1,9 ha. Korttelialue noudattaa voimassa olevan asemakaa-
van rajoja. Korttelialueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on pienennetty 12.800m2 -> 5.400m2. Tont-
titehokkuutena se vastaa n. e=28. 
 
Asemakaavan suhde yleiskaavaan 
 
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Ylläksen yleiskaavassa keskustatoimintojen (C ) ja hotelli- ja 
matkailupalvelujen alueelle (RM-1).  
 
 
5.2 Aluevaraukset 

 
Muutosalue varataan RM-1-korttelialueeksi, matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Alueelle 
saa rakentaa lomahotelleja, loma-asuntoja, matkailukeskuksia ja vastaavia matkailua palvelevia raken-
nuksia. Osalla rakennusalasta saa rakentaa kellarikerroksen, johon saa sijoittaa liike- ja muita raken-
nusta palvelevia aputiloja. Kellariin ei saa sijoittaa asuin- tai majoitustiloja. 
 
Tontti 8:n rakennusoikeus on 600 k-m2 ja tontti 14:n 4800 k-m2.  
 
5.3 Kaavan vaikutukset 

 
Kaavanmuutoksen rakennusoikeuden pienentämisellä luodaan edellytykset alueen taloudellisesti järke-
välle täydennysrakentamiselle. Asemakaavamääräyksillä sovitetaan uudisrakennukset Äkäslompolon 
kylän yleiskuvaan ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Alueen rakentumisella on työl-
listävä vaikutus niin rakennus- kuin toimintavaiheessa. Alueen majoitus- ja palveluverkostot täydentyvät 
tämän asemakaavanmuutoksen toteutumisen yhteydessä. 
 
 
6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Toteutuksen aikataulu ja seuranta 

 
Asemakaavanmukainen rakentaminen voi alkaa kun kaava on tullut voimaan. Kunnan rakennusvalvonta 
valvoo alueen rakentamista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turussa 7.9.2018 
 

 
 
Thomas Hagström, Arkkitehti SAFA 
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