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1.                PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
1.1                Tunnistetiedot 
 

Kolarin kunnan, Äkäslompolon asemakaavan muutos 
Kunnanosa: 2 
Asemakaavan muutos koskee korttelin 2 rakennuspaikkaa 1. 
Kaavanlaatija: Seitap  OY 
Hyväksymiset:  
Kunnanvaltuusto      

 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaava-alue sijaitsee Kolarin kunnan, Äkäslompolon kylän 
palvelukeskuksessa  (kuva 1). 

      
           
 
 
 

         
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

Kaava-alue 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Asemakaavamuutosalue sijaitsee aivan Äkäslompolon kylän 
keskustassa. 
 
 

 
1.3 Kaavan nimi tarkoitus 
 
 Asemakaavan muutos koskee  Äkäslompolon kylän keskustassa olevan 

korttelin 2 rakennuspaikkaa 1. Alue sijaitsee Tunturintie, Äkäsentien ja Kesän-
kijoen välisellä alueella.   
 
Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa niin, että korttelin 2 rakennuspaikalle 1 
lisätään rakennusoikeutta ja rakennusoikeutta jotta kylän keskeiselle hotelli-
alueelle voidaan rakentaa kolmikerroksia hotellitoimintaa palvelevia rakennuk-
sia.  
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Asemakaavan muutoksella toteutetaan Ylläksen yleiskaava muutoksen tavoi-
tetta. Yleiskaavassa  asemakaavan muutosalue on osoitettu keskustatoiminto-
jen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään ( C/s-2).  
 
Ylläksen kehittämisohjelman tavoitteiden  ja rakentamisohjeiden  mukaan tulisi  
pyrkiä  parantamaan ja yhtenäistämään Äkäslompolon kylän keskustailmettä 
ja viihtyisyyttä sekä lisäämään matkailun vetovoimaa. Asemakaavan muutok-
sella toteutetaan  kehityssuunnitelman mukaisia tavoitteita luomalla edellytyk-
set  uusien  liikerakentamista ja kaupallista majoitusta palvelevia rakennuksien 
sijoittaminen  Äkäslompolon palvelukeskusalueelle. Rakentamisessa tullaan 
huomioimaan perinteiset rakentamistapa ja materiaalit soveltuvin osin. 

 
  
2                 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kunta ilmoitanut kuulutuksella 
15.11.2018. 
27.11.2008. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.11.-
3.12.2018. 
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 28.1-26.2.2019 
Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä  9.4.-8.5.2019 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan               . 

 
2.2 Asemakaava 
 

Korttelin 2 rakennuspaikan 1 alueella on voimassa  Kolarin kunnanvaltuuston 
11.9.2006/§ 52 hyväksymä asemakaava. 

 
Asemakaavan muutos noudattaa Ylläksen yleiskaavan mukaisia tavoitteita 
rakenteen tiivistämisessä Äkäslompolon kylän keskusta-alueella.  
Tiivistämmällä voidaan hyödyntää jo alueelle rakennettuja yhdyskuntateknisen 
huollon verkostoja. Asemakaavan muutosalue liittyy Äkäslompolon kylän 
keskusta-alueelle.  
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan muutoksen ensisijaisena tarkoituksena on muodostaa 
edellytykset Samira Group Oy:n  suunnittelemien hotellirakennusten  
rakentamiselle, sen omistamille alueille korttelissa 1. Asemakaavan 
muutoksen lopullisesta sisällöstä ja aikataulusta riippuen, yhtiön on tarkoitus 
aloittaa v.2019 uusien hotellien  rakentaminen. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee keskeisellä paikalla, Äkäslompolon kylää.  
Osalta aluetta  avautuu erinomaiset näkymät laajalle Ylläksen tunturialueelle.  
Muutosalueella, korttelin 2 rakennuspaikalla 1 on Kiinteistö  Oy Äkästar I  ja 
Kiinteistö Oy Äkästar II hotellirakennukssia Kuva 2). 
             

 

 
 

Kuva 2. Ilmakuva asemakaavan muutosalueesta ja sen ympäristöstä. 
 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kaavamuutosalue ja sen ympäristö on pinnanmuodostukseltaan verrattain 
tasaista rakennettua ympäristöä, jossa sijaitseen mäntypuustoa.  
Tunturintien varressa  on yhtenäinen puustovyöhyke (kuva 2). 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestö, majoitus ja yöpymiset ja sen kehitys Ylläksen alueella 
(Lähteet:Kolarin kunta ja Lapin liitto 
 
Ylläksen kylien asukasmäärien kehitys vuosina 2000‐2016       

                       

   2000  2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017

Äkäslompolo 368  476  476 511 533 565 583 598 592  580  590

Ylläsjärvi  178  233  233 233 247 260 264 268 268  257  271

Yhteensä  546  709  709 744 780 825 847 866 860  837  861
 
 
Tilastokrskuksen rekisterien mukaan vuonna 2013 Kolarissa toimi 24 
majoitusliikettä, joissa oli yhteensä 968 huonetta ja 3368 vuodepaikkaa. 
Majoitusliikkjeistä 9 on hotelleja, joista yksi Kolarin keskustassa.  
 

 

Matkalijamäärät 

Vuosina 2001-2005 kotimaan matkailijat ovat lisääntyneet Yläksellä 
määrälisesti melkein saman verran kuin koko läänissä yhteensä. 
Prosentuaalisesti Lapissa kotiman matkailu kasvoi 14 %, Yläksellä 116 %. 
Ulkomaan matkailijat ovat lisääntyneet vuosina 2001-2005  Lapissa 225.800 
vrk ja Yläksellä 34.200 vrk.Prosentuaalisesti ulkomaan kysyntä kasvoi Lapissa 
40 % ja Ylläksellä 111 %.  

Vuonna 2006 Ylläksellä kävi 5,6 % edellisvuotta enemmän kotimaan 
matkailijoita ja 6,4 % enemmän ulkomaalaisia.  Alkuvuiodesta tammi-helmiku 
2007 Ylläksellä yöpymisvuorokaudet ovat lisääntyneet kotimaasta 13 % ja 
ulkomailta 47 % edelliseen vuoteen verrattuna (Lähde: Ylläs II 
Kehittämissuunnitelama 2020).   
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Jatkossa em. kehityssuunnitelman mukaan on Ylläksellä  syytä tavoitella 2-3 -
kertaisia kasvulukuja koko Lappiin verrattuna. 
 
Matkailijamäärien on ennustettu kasvanan vuoteen 2020 mennessä edellyttää  
mm. uusia hotellien rakentamista Ylläksen alueelle.  

 
Palvelut  
 
Pääosa Äkäslompolon kylä palveluista on kunnanhallituksen v.2006 
hyväksymän rakenemallin mukaisella palvelukeskusaluella (kuva 6). 
 
Koulua ja päiväkotia lukuunottamatta  Äkäslompolossa ei ole muita kunnallisia 
palveluita. Muut kunnalliset palvelut ovat Kolarin kirkonkylällä, jonne alueelta 
on matkaa n.  40 km. 

 
Jounin Kaupan uuden ja saneeratun vanhan myymälärakennuksen yhteyteen 
on muodostunut Äkäslompolon kylän monipuolinen palvelukeksus. 
 
Korttelin 2 rakennuspaikkan 1 alueella,  Äkästar I rakennuksessa 
liikerakennukseen tarkoitettuja tiloja noin 230 kerrosalaneliömetriä.  

Liikenne 

Kaavamuutosalue rajoittuu lounaassa Tunturintiehen, pohjoisessa 
Äkäsentiehen ja etelässä Kesänkijoentiehen. Tunturintie on Äkäslompolon 
kylän pääliikenneväylä, jonka varresassa kulkee kevyein liikenteen väylä. 
Kylän keskeisillä alueilla on voiomassa 40 kilometrin nopeusrajoitus.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja taajamakuva 

 
Äkäslompolo on luokiteltu yhdeksi Kolarin kunnan arvokkaista 
kulttuuriympäristöistä. Kylän kulttuuriympäristön, rakennusten ympäristön 
yleisilme on harmooninen. Poikkeuksia perinteisestä rakennustyylistä on 
muutamia, kokonaisuutena kyläkuva on eheä (Jarmo Lokio, Lapin 
kulttuuriympäristöohjelma 1996). Kyläkuvassa on tämä selvityksen jälkeen 
tapahtunut huomattavia muutoksia uudisrakentamisen vaikutuksesta. Vanhoja  
rakennuksia on purettu ja tilalle on rakennettu  vanhasta rakentamistavasta 
täysin poikkevia rakennuksia.   

 
Ylläs II Kehittämissuunnitelman mukaan: ”Tavoitteena on kaupallisen 
majoituksen huomattava kasvu nykyiseen verrattuna ja sen sijoittuminen 
toiminnallisesti ja vetovoimallisesti parhaille paikoille palvelukeskittymiin. 
Uusia, mittavia investointeja tarvitaa, sillä ne sysäävät aina liikeelle uutta 
kehitystä”. 
 
Korttelin 2 alueella oleva rakennuskanta on pääosin melko nuorta; 1980- ja 
2000- luvuilla rakennettua.  
 
Alueella ei oletiedossa olevia kiinteita muinaisjäännöksiä. 
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Rakennuskanta 
 
Kaavamuutosalueen ja sen ympäristossa olevat rakennusten sijainti näkyy 
liitteenä olevalta ilmakuvalta (kuva 2), 
 
Kaavamuutosalueella on kaksi huoneistohotellirakennusta,  Äkästar I ja 
Äkästar II. Äkästar I on rakennettu v.2007 ja Äkästar II 2009 (kuvat 3-5). 

 
Korttein  2 alueeseen  liittyy myös sen itäreunassa olevaa rakennuspaikan 2 
alue, jossa on liike- ja majoitusrakennuksia. 
 
Kaavamuutosalueen viereisen  korttelin 1 alueella on Äkäshotellin 
rakennuksia sekä loma-asuntorakennuksia (kuva 5).  
 

 
 
Kuva 3 .Korttelin 2  rakennuspaikan 1 alue Kesänkijoen tieltä katsottun, jossa 
näkyy Äkästar I ja II rakennukset.. 
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Kuva 4. Äkästar I ja II rakennuksia korttelin 2 rakennuspaikalla 1. 
 
 

 
 
Kuva 5. Äkäshotellin rakennuksia kaavamuutosalueen virereisellä alueella, 
korttelin 1 alueella. 
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Kuva 6. Näkymä kortelin 2 rakennuspaikalle kevyen liikenteen väylältä. 
Alueiden vieressä on yhtenäien puustovyöhyke. 
 

 
 
Kuva 7. Näkymä korttelin 2 rakennuspaikan 1 alueelle Tunturintien ja 
Äkäsentien risteyksestä. 
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Virkistysalueet 
Asemakaavamuutosalue korttelin 1 itäreunassa kulkee valaistu Ylläksen ulkoi-
lu- ja hiihtoreitti.  Ritiltä on yhteys Äkäslompolo järvelle. Kaava-alueen itäpuo-
lella, Nilivaaran reunasta alkaa Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Yllästuntu-
rin hiihto- ja laskettelukeskukseen on kaavamuutosalueelta  matkaa noin 3 
km. Kaavamuutosalueen vierellä, Tunturintien varressa kulkee kevyen liiken-
teen väylä, johon kaavamuutosalue rajoittuu. Kevyenliikenteen väylän ja kort-
telin 2 välissä on yhtenäinen puustovyöhyke (kuvat 6 ja 7). 
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 
Asemakaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 
 
Kiinteät muinaisjäännökset 
Asemakaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain  perusteella suojel-
tavia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
 
Liikenne 
Asemakaavamuutosalue rajoittuu lounaisreunassa Tunturintiehen  (maantie-
hen 940 ). Tunturintienkautta on yhteys Kolariin ja Kittilään sekä  Ylläsjärvelle. 
Tunturintien pohjoispuolella on kevyen liikenteen väylä. 
 
Tekninen huolto 
 
Kaavamuutosalue on liitetty Äkäslompolon aleen yhdyskuntatekninen huollon,   
vesi-,viemäri- ja sähköverkostoihin. 

 
3.1.4  Maanomistus 

 
Kaavamuutosalue on  Samira Group Oy:n omistuksessa.  

3.2               Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14 
päivänä joulukuuta 2017. Ne tulevat voimaan 1.4.2018.                                     

MRL 22 § mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asi-
oita, joilla on:  

1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta 
kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;  

2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai  

3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, 
aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen 
välttämiseen.  
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 Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm: 

-    Luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä ediste-
tään 
-    Terveellinen ja turvallinen ympäristö  
-    Alueidenkäytöllä luodaan mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle 

Alueiden käytön suunnittelulla tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteutumista. 

 
Maakuntakaava 
 
Voimassa olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa asemakaavan muutos-
alue sijaitsee  Äkäslompolon matkailupalvelujen alueella (RM ma 5982).  
Kuva 8. 
Tunturi-Lapin maakuntakaavamuutoksen on Lapin Liiton liittovaltuusto hyväk-
synyt 25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Kuva 8. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta. 
 

Maakuntakaavassa Äkäslompolon todettu kulttuuriympäristön tai maiseman 
kannalta tärkeäksi alueeksi, jota on perusteltu seuraavasti:  
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                    Yleiskaava  

 Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläksen yleiskaavan muutoksen  
27.2.2008.  Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen hallinto-
oikeuteen tehdyt valitukset yleiskaavasta 14.4.2011. 

 Yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi,     jolla ympäristö säilytetään (C/s-2). Kuva 9. 

               
 
 
 
 

                      
Kuva 9. Ote Ylläksen yleiskaavasta. 
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  Yleiskaavamääräykset: 
 

   
 
  Asemakaava 

 Korttelin 2 alueella on voimassa Kolarin kunnanvaltuuston 11.9.2006/ § 52 hyväksy-
mä     asemakaava (kuva 10). 

 

 
 
 Kuva 10. Ote Äkäslompolon kaavayhdistelmäkartasta. 
 
 Ylläksen kehittämisohjelma vuoteen 2020 
 
 Kehittämisohjelamassa on todettu rakentamisen osalta seuraavaa: 
 

” Matkailukeskuksen menestykseen vaikuttaa oleellisesti, miltä siellä näyttää. 
Rakentamisen tulee tukea tunnelman ja mielyttävän näkymän sytymistä. 
Ylläksen perusvetovoimaa-erikoista tunturiluontoa ja -maisemaa ei saa pilata. 
Rakentamisessa pitää välttää virheet, jotka monissa keskuksissa on tehty. 
Arkkitehtuurin ja rakentamisen laatuun on kiinnitettävä erityinen huomio. Tiivis 
rakentminen on välttämätöntä luonnon säästämiseksi, mutta rakentamisen 
tulee olla tunturiluontoon ja lappilaiseen kyläperinteeseen sopivaa. Tämä 
tarkoittaa kohtuullisen matalaa ja pienimuotoista rakentamista. 
Maksimikorkeus kylissä on 2,5 kerrosta ja hihtokeskuksessa 3-4 kerrosta 
(paitsi Iso-Ylläksen nykyisen kaavan mukainen). Maisema ja maasto ovat 
märääviä rakentamisessa. Lappilaiseen tapaan suositaan puurakentamista.   

 
Kärkiteemat edellyttävät teemojen mukaisia majoitysyksiköitä, joilla luodaan 
Ylläksen omaa profiilia”. 
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”Palveluiden rakentamisessa tärkeintä on ulkonäkö ja kokonaisuus sekä 
palveluiden toimivuus. Rakennettu ympäristö voi olla myös kaunis. Ylästunturi 
edustaa rkennettua ympäristöä ja kansallispuisto sekä kuusi muuta tunturia 
rakentamatonta”. 
 
”Majoituskeskittymistä on säilytettävä avoimet maisema- ja viherväylät tuntu-
riin. Maisemat on nähtävä myös ikkunoista. Kaavoituksella tulee määritellä 
tiukat kaavamääräykset ohjaamaan rakentamista. Arkkitehtisuunniteluun tulee 
sisältyä havainnollistaminen ja mallintaminen kokonaisuudesta ennen raken-
nuslupien myöntämistä” (kuva 11). 
 

 
Kuva 11. Ote Ylläksen kehittämissuunnitelmasta. 

 
 
Pohjakartta 
 
Äkäslompolon kylän alueelle on laadittu uusi kaavoituksen pohjakartta, joka 
on  hyväksytty 26.11.2009. 

 
Maanomistus 

 
Kaavamuutosalue on Samira Group  Oy:n omistuksessa. 
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4.  OSALLISET,  OSALLISTUMINEN, VUOROVAIKUTUS JA  

VIRANOMASYHTEISTYÖ 
 

4.1          Osalliset  

 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti osallisia kaavoitukseen 
ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

Osallisia ovat: 
 
              Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta, Isopalontie 2, 95900 KOLARI 
              Kolarin rakennuslautakunta, Isopalontie 2, 95900 KOLARI 
              Kolarin tekninen lautakunta, Isonpalontie 2, 95900 KOLARI 
              Tornionlaakson Sähkö Oy, Myllytie 1, 95700 PELLO 
              Tunturi-Lapin Vesi Oy, Martinpisto 2, 95970 ÄKÄSLOMPOLO 

 Lapin Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat, 
Hallituskatu 5 C,          96100 ROVANIEMI 
Lapin Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskus, Liikenne ja Infrastruktuuri, Hal-
lituskatu 3 B, 96100 ROVANIEMI 
Lapin Liitto, PL 8056, 96901 ROVANIEMI 
Lapin liitto/Lapin pelastuslaitos, Kelukoskentie 11, 99600 SODANKYLÄ  
Muonion paliskunta/ pj. Kutuniva Seppo, Kumputie 6 , 95950 KIHLANKI  
Äkäslompolon kyläyhdistys r.y./Pj. Markus Kiili, Peltotievantie 2, 95970 ÄKÄS-
LOMPOLO 
Museovirasto, PL 913, 00101 HELSINKI 
Tornionlaakson maakuntamuseo, Porthaninkatu 2, 95400 TORNIO 
Lapin luonnonsuojelupiiri, Valtakatu 22, 96200 ROVANIEMI 
Ylläksen matkailuyhdistys r.y, Tunturintie 54, 95970 ÄKÄSLOMPOLO 
Ylläksen Ystävät r.y.//Jukka Reunanen, Linnankatu 59 D 7, 20100 TURKU 

4.2  Osallistuminen 

  Asemakaavan laatimisesta tiedotetaan kaikissa tiedotusvaiheissa kuulutuk-
sella kunnan julkisten ilmoitustaululla, kirjeitse maanomistajille ja asianosaisil-
le sekä Luoteis-Lappi lehden kunta tiedottaa palstalla kuulutuksella. Nähtävillä 
olevat kaavaluonnokset ja kaavaehdotus on nähtävissä myös internetissä Ko-
larin kunnan sivulla www.kolari.fi. 

 Kaavoituksen vireilletulo kuulutetaan ja OAS on siitä lähtien nähtävänä kun-
nassa.  

  Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen: 

  - esittämällä mielipiteitä kaavan valmisteluvaiheessa (MRL 62 §).  

  - muistuttamalla kaavaehdotuksesta sen nähtävillä ollessa (MRA 27 §). Ase-
makaavaehdotus on pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 

  - valittamalla kaavan hyväksymispäätöksestä (MRL 188 ja 191 §:t, MRA 92 
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§). Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Kolarin kunnan 
päätöksistä valitus osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

4.3  Viranomaisyhteistyö 

 Tässä OAS:ssa kuvatun kaavoitustyön ei katsota koskevan valtakunnallisia tai 
tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita, joten kaavoituksesta ei ole järjes-
tetty MRL 66 §:n tarkoittamaa viranomaisneuvottelua.   

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  
 

Samira Group  Oy:n suunnitelmissa on rakentaa korttelin 2 rakennuspaikan 1 
alueelle mm. hotellityyppisiä majoitusrakennuksia.  Asemakaavan muuttami-
nen on tarpeen, jotta suunnitellut rakennushankkeet on mahdollista toteuttaa.  

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

Äkäslompolon, korttelin 2 rakennuspaikan 1 asemakaavamuutoksen tavoit-
teena on mahdollistaa noin 80 huoneistoa  käsittävien  kahden hotelliraken-
nuksen  rakentamisen. Jotta hanke voidaan toteuttaa edellyttää se nykyisen 
alueella olevan rakennusoikeuden ,korottamista  noin 2750 kerrosala neliö-
metrillä. Rakennusoikeudeksi tuli tällöin noin 6250 kerrosala neliömetriä. 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä edistetään 
kaavoittamalla kylän keskustaan tehokasta matkailupalvelurakentamista mikä 
rajoittaa matkailukylän rakenteen hajoamista ja siten luontoon rakentamisesta 
aiheutuvaa rasitusta. 
Rakentamalla olemassa olevien matkailupalvelujen yhteyteen alueen olosuh-
teet huomioon ottaen tuetaan terveellisen ja turvallisen ympäristön kehittämis-
tä.  
Kaavan muutoksella luodaan mahdollisuuksia matkailuelinkeinon kehittämisel-
le ja uudistumiselle. 

 
Yleiskaavaan ohjausvaikutus 
 
Asemakaavan muutosalue kuuluu Ylläksen yleiskaavan muutosalueeseen. 
Yleiskaavassa muutosalueesta  on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi, jol-
la ympäristö säilytetään (C/s-2). 
 
Kaavamuutosalueelta ei katkaista näkymää kyläraitilta järvelle. 
 
Asemakaavan muutoksella toteutetaan Ylläksen osayleiskaavassa osoitettua 
maankäyttöä. 
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Ainoastaan kerrosluku (yleiskaavassa II ja kaavamuutoksessa III) poikkeaa 
yleiskaavasta. 
Poikkeamista voidaan perustella mm. sillä, että kaavamuutoksella tuetaan 
toiminnallisesti ja visuaalisesti yleiskaavan keskeistä tavoitetta sijoittamalla  
hotellitoimintaa palvelevia rakennuksia nykyisten alueella olevien rakennusten 
yhteyteen Tunturintien varteen  keskustatoimintojen alueelle.  

 
Kunnan asettamat tavoitteet 
 
Ylläksen kehittämistä ja yleiskaavan uudistamista varten on kunnanhallitus 
hyväksynyt v. 2006 rakennemallin (kuva 11).  
 
Rakennemallissa palvelukeskusalueilla tarkoitetaan alueita, joille osoitetaan 
liikerakentaminen ja kaupallinen majoitus. Palvelukeskusalueella varsinainen 
palveluiden keskus on pääsääntöisesti kävelymatkan päässä (max 1 km) kau-
pallisesta majoituksesta. Rakennemallissa on osoitettu tummemmalla punai-
sella ensimmäisen vaiheen rakentamisalueet ja haaleammalla  toisen vaiheen 
rakentamisalueet. 
 

 
4.4.2   Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot  
 

Asemakaava muutoksesta  ei ole katsottu tarvetta laatia vaihtoehtoisia  
kaavaluonnoksia.  Ennen kuin kaavamuutoksen laatimiseen on  
ryhdytty, on  selvitetty uudisrakennusten realistiset  sijoitusmahdollisuudet  
korttelin  2 rakennuspaikalla 1. 

 
 
4.5.2 Asemakaavan muutoksen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 
Suunnitellut Äkästar III ja VI täydentävät  korttelin 2 rakennuspaikalle 1 muo-
dostunutta matkailua palvelevaa rakentamista, yleiskaavan tavoitteiden mu-
kaisesti. 
 
Vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan ja il-
mastoon. 
 
Kaava-alueen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia  alueen maape-
rään. Kalliota ei myöskään alueella esiinny. Maaperä on kaava-alueella pää-
osin kulutusta kestävää moreenia. 
 
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin ei kaavamuutoksella ole.  Suunnittelualueen 
vieressä, Tunturintien varressa kulkee laskuoja, johon hulevedet johdetaan 
muutosalueelta. 
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Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiata-
louteen sekä liikenteeseen 
 
Kaava-alue tukeutuu Äkäslompolon kylä olemassa olevan liikenne- ja kunnal-
listekniseen verkostoon. Suunniteltu lisärakentaminen  toteuttaa  kaavoituksen  
tavoitteita tiivistyvästä ja eheyttävästä yhdyskuntarakenteesta. 

 
 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja taajamakuvaan 

 
Rakentamistarve kaavamuutosalueella korottaa merkittävästi lisärakennusoi-
keutta alueella. Taajamakuvan kannalta katsottuna uudisrakentaminen sopeu-
tuu alueen nykyiseen taajamakuvaan ja sen vaikutuksesta majoituspalvelujen 
lisäämistä alueelle voidaan pitää perusteltuna.   
   
Suunnitellut rakennukset muutosalueella tulisivat olemaan massaltaan ja ra-
kennuskorkeudeltaan yhdenmukaisia nykyisten  alueella olevia hotelliraken-
nusten kanssa. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa jo rakentamisen 
osittain kolmeen kerrokseen ja kellarikerrokseen rakentamisen (2/3k II u2/3). 
 
Äkästar III rakennukselle on myönnetty rakennuslupa jo 14.12.2011 §, mutta 
lupa on vanhentunut. Rakennuksen paikkaa on muutettu hieman rakennuslu-
van mukaiselta paikalta ja kerrosluku on muutettu kolmeen. Voimassa olevas 
 
sa asemakaavassa kerrosluku on  2/3k II u2/3. Rakennuksen korkeus ei tule 
olennaisesti poikkeaman Äkästar I ja Äkästar II rakennuksista.  

 
Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
 
Uusien majoituspalvelujen sijoittamista alueelle on voidaan perustella myös 
toiminnallisten tekijöiden sekä yhdyskuntataloudelliset vaikutuksten, kuten 
yhdyskuntateknisen huollon  verkostokustannuksilla. 
Alueella on valmis katu- ja vesihuoltoverkosto, joka saadaan tehokkaampaan 
käyttöön asemakaavaa tiivistämällä. Näin vältytään myös verkostojen  
rakentamisen aiheuttamilta kustannuksilta.  
 

4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 

Vaihtoehtojen mukaisella asemakaavan tiivistämisellä voidaan hyödyntää 
alueen nykyistä kunnallistekniikan verkostoa ja näin välttää mm. vesihuolto- ja 
katuverkon lisärakentaminen. 

 
Taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten osalta eri vaihtoehdot eivät poikkea 
toisistaan. 

 
4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
  

Asemakaavan muutoksen laatimisen perustana on liitteenä oleva 
ehdotusluonnos. Ehdotus toteuttaa Ylläksen yleiskaavaa.  
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5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 
5.1 Asemakaavan suhde yleiskaavaan   

 
Asemakaavaehdotus noudattaa Ylläksen yleiskaavan muutoksen ja Ylläs II 
kehittämissuunnitelman mukaisia tavoitteita. Tiivistämällä rakennetta muodos-
tetaan edellytykset rakentaa hotellitasoisia majoitustiloja mökkirakentamisen 
sijaan tälle Äkäslompolon kylän palvelualueeksi osoitetulle alueelle. Nykyinen 
hajallaan oleva mökkirakentaminen on todettu olevan yhtenä jarruna Ylläksen 
alueen kehitykselle. Äkäslompolon kylän keskusta-alueella ei ole riittävästi tar-
jolla korkeatasoisia majoitustiloja hotellirakennuksissa.   

 
5.2 Kaavan rakenne 

 
5.2.1 Mitoitus (Liitteet 1A ja 1B) 

 
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 0,828 ha. Rakennusoikeutta 
muodostuu yhteensä 6250 k-m2. Tonttitehokkuus (e) on 0,75 
Rakennusoikeuden lisäys on 2750 k-m2.  
 
 

 
 

Kuva 12. Asemakaavan muutosehdotus. 
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5.3               Aluevaraukset 
 

Asemakaavan muutos noudattaa käyttötarkoituksen osalta voimassa olevaa   
asemakaavaa, jossa korttelin 2 alue on osoitettu matkailua palvelevien raken-
nusten alueeksi (RM). Asemakaavan muutoksella  luodaan edellytykset Ylläk-
sen alueelle  kasvavan matkailun kaipaamien hotellitasoisten majoitustilojen 
rakentamiselle. 

 
Korttelialueet 

 
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita ((RM) muodostuu 0,828 ha, 
sille rakennusoikeutta on 6250 kerrosalaneliömetriä. Tonttitehokkuus e= 0,75. 
Kerrosluku kolme, kellarikerroksessa sallitaan käytettäväksi 2/3 suurimman 
kerroksen alasta. Rakennusoikeus on lisääntynyt  2750 kerrosalaneliömetrillä. 
Korttelin Tunturitien puoleiselle rakennusalan rajalle on osoitettu 
melumääräys. 

 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Hotellirakennusten alustava suunnittelu on käynnistetty asemakaavan 
muutoksen laatimistyön yhteydessä. Kaavaselostuksen liitteenä olevissa  
havainnekuvassa on osotettu suunnitellun rakentamisen sijoitusta alueella. 
Varinaiseen hotelli- ja liikerakennusten suunnittelu käynnistyy asemakaavan 
tultua lainvoimaiseksi. Rakentaminen päästäneen  aloittamaan v. 2019.   
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6.1 Havainnollistaminen  

 
Suunniteltujen Äkästar III ja Äkästar IV rakennukset sijoittuvat Tunturien 
vaerteen (kuva 13). Tontin käyttösuunnitelmassa on osoitettu myös alueelle 
rakennettujen Äkästar I ja Äkästar II sijainti. 
 

 
Kuva 13. Korttelin 2 rakennuspaikan 1 käyttösuunnitelma.   

      
   
 
 

Rovaniemellä  29. maaliskuuta 2019    
                  
  
   Tapani Honkanen  Martti Pörhölä  
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LIITE 1A 

  
   

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
 
Kunta 273 Kolari  

Kaavan nimi  Akäslompolon  korttelin 2 rakennuspaikan 1 asemakaavan muutos 

Hyväksymispvm     

Hyväksyjä Kv:sto    

Hyväksymispykälä      

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha]   0,828   

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]    0       

   

  

     

     
 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä       

A yhteensä       

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä       

R yhteensä   0,828     6250           0,75              -        + 2750 

L yhteensä       

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä       

W yhteensä       

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä  0  0  0 0  0 

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä  0  0 0  0  
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LIITE 1B 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä       

     RM      0,828     6250      0,75 -     + 2750 

       

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


