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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
  

1.1 Tunnistetiedot    
 

  

Kunta:    Kolari  

Kunnannosa:  2.kunnanosa, Äkäslompolon kylä  

Korttelit:  korttelit 10 ja 11 

Kaava:   Asemakaava  

Kaavan laatija:  Jarmo Lokio, arkkitehti YKS 122  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu 19.11.2020.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtä-
ville (MRA 30§) 24.11.2020 
Valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30 §) 13.5.-14.6.2021.  
Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 §) __.__-__.__.2021.  
Kunnanhallitus __.__.2021, §___   
Kunnanvaltuusto  __.__.2021, §___  
 
Asemakaavan selostus koskee 18.8.2021 päivättyä asemakaavakarttaa. 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaavamuutoksen laadinnan kohteena on noin 4,034 hehtaarin alue Ko-
larin kunnan Äkäslompolon kylän korttelin 10 ja 11 tonteilla 5 ja 6 sekä VL-, 
LPA- ja katualueilla. Asemakaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa 
(kuva 1 alla).  
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. © Kolarin kunta ja Karttatiimi Oy 2020 

 

 
Kuva 2. Suunnittelualue opaskartalla © Kolarin kunta ja Karttatiimi Oy 2020 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Äkäslompolon asemakaavamuutos,  korttelin  10 tontille 1 ja 
korttelin 11 tonteille 5 ja 6 sekä VL-alue. 

  
Kunnanhallitus  on  3.11.2020 § 268 päättänyt  käynnistää  yksityisen  maanomis-
tajan  aloitteesta Äkäslompolon asemakaavan muutoksen korttelin 10 tontille 1 ja 
korttelin 11 tonteilla 5 ja 6 sekä VL-, LPA- ja katualueilla.  Asemakaavamuutoksen 
laadinnan tavoitteena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan laajentaminen, kort-
telin 10 kehittäminen ranta-alueella ja Tunturintien varren toiminnallinen kehittämi-
nen, mikä edellyttää suunnittelualueen maankäyttömerkintöjen ja -määräysten 
muuttamista sekä rakennusoikeuden siirtämistä kiinteistöjen välillä. 

 
 

1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 
 

1. Asemakaavan seurantalomake 

2. Asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset  

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

4. Vastineet valmisteluaineiston lausuntoihin ja muistutuksiin  

5. Vastineet asemakaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin  

 

 
2. TIIVISTELMÄ    

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

  Kaavaprosessin vaiheet  

Kolarin kunnanhallitus  on  3.11.2020 § 268 päättänyt  käynnistää Äkäslompolon 
asemakaavan muutoksen kortteleiden 10 ja 11 tonteilla 5 ja 6 sekä VL-, LPA- ja 
katualueilla. 
Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta: 19.11.2020  
OAS:n nähtävilläolo 24.11.2020 ->  
Kuulutus asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta: 6.5.2021.  
Asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 13.5.-14.6.2021  
Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: __.__.2021  
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo __.__. – __.__.2021  
Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus __.__.2021, §___   

Kunnanvaltuusto __.__.2021, §___  

 
2.2 Asemakaava 

 

Asemakaava mahdollistaa korttelissa 11 liikerakentamista, vähittäiskaupan 
suuryksikön ja polttoaineen jakeluaseman, rakentamisen kerrosluku on I-IV. 
Korttelissa 10 on mahdollista rakentaa asuin- ja liiketiloja kahteen kerrokseen.    
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2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava tulee voimaan. 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

  
3.1 Suunnittelualue 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Suunnittelualue on Äkäslompolon kylän keskeistä aluetta. Alue rajoittuu Tun-
turintien ja Äkäslompolo järven väliselle alueelle, Sannanrannantien ja Joki-
niementien jäädessä alueen länsipuolelle. Suunnittelualueella on Jounin 
kauppakeskus, jossa on laajat ja monipuoliset kaupalliset palvelut. Kauppa-
keskus koostuu kahdesta päärakennuksesta. 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 2021. 

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Luonnonmaantieteellisesti  Ylläksen  alue  sijaitsee  pohjoisboreaalisella  kasvillis-
vyöhykkeellä  ja Perä-Pohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, joka vaihettuu vähi-
tellen Metsä-Lappiin. Suunnittelualue sijaitsee Äkäslompolon kylässä Tunturintien 
ja Äkäslompolo järven välisellä alueella. Suunnittelualue on pääosin rakennettua 
aluetta. Rannassa on vähäinen alue matalapuustoista koivikkoa ja hieman laajem-
pi mäntyvaltainen metsäkaistale. 
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Kuva 4. Rantakoivikkoa ja tunturimaisemia Jokirannantien päässä. Kuva J.Lokio 
2020. 
 
Maaperä 

 
Alueen maaperä on GTK:n aineiston perusteella karkea hieta. 

 

Uhanalaiset kasvilajit  

Alueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja eikä myös-
kään suojeltuja luontotyyppejä ja kasvillisuutta.  

Maisema  

Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaassa Äkäslompolon kylässä. 

Pinta- ja pohjavedet  

Kaavamuutosalue ei sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. 
   

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestö  

Suunnittelualueella on yksi paritalo asuinrakennus. Suunnittelualueen itäpuolella 
on asuinrakennuksia ja majoitusrakennuksia. Suunnittelualueen länsipuolella on 
asuinrakennuksia. 

Palvelut  

Suunnittelualue on kaupallista aluetta. Alueella sijaitsee Jounin kauppakeskus, 
jossa on monipuoliset kaupalliset palvelut. 

Rakennuskanta  

Suunnittelualue: 

- kaksikerroksinen kauppakeskus (2175 k-m2) ja suuri vähittäistavarakaup-
pa (2000-luku, 5894 k-m2) sekä asuinparitalo (208 k-m2) ja siihen kuuluva 
autotalli (60 k-m2). 

Lähiympäristö: 

- itäpuolella sijaitsee asuinpihapiiri  (1½-kerroksinen, 1950-luku), jonka yh-
teyteen on metsikön suojiin rakennettu yksikerroksisia lomarakennuksia. 
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- Jounin kauppakeskuksen itäpuolella sijaitsee kaksi kaksikerroksista majoi-
tuspalvelurakennusta. 

- Sannanrannantien länsipuolella sijaitsee asuinrakennuksia. 

- Tunturitien eteläpuolella sijaitsee ravintolarakennus. 

 

Työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Jounin kauppa työllistää noin 20-45 työntekijää ajankohdasta riippuen. Kaiken 
kaikkiaan alueen palvelut työllistävät yhteensä jopa 100 työntekijää.   

Virkistyskäyttö  

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Äkäslompolon kylän alueella. Äkäslompolo 
järven itäpuolella sijaitsee valaistu ulkoilu-  ja  hiihtoreitti Äkäslompolon kyläs-
tä  ns.  lämpöladulle. Kaava-alueen itäpuolella  sijaitsee Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto ja Ylläksen laskettelukeskuksen ala-asemalle on matkaa Tuntu-
rintietä pitkin n.3,7 km. Tunturintien pohjoispuolella on kevyen liikenteen väylä.  

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 eteläosastaan maantiehen 9401 Tunturi-
tiehen. Tunturintie välittää liikennettä Äkäslompolon kylän ja Ylläs-Ski- hiihto-
keskuksen sekä Ylläsjärven kylän välillä. Tunturitien keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne on ollut 2201 aj/vrk vuonna 2020. Kaavamuutosalueen  länsi-
puoli  rajautuu  Sannanrannantiehen ja Jokiniementiehen.  Tunturintien poh-
joispuolella on kevyen liikenteen väylä.    

 

 
Kuva 5. Liikennemäärä 2020. Väylävirasto 2/2021 



8 

 

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 tarpeellisilta osin yksityisen maanomistajan kanssa maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. Kaavamuutokseen 
sovelletaan Kolarin kunnanvaltuuston päätöstä 25.06.2008 § 23 Sopimusehdot 
asemakaavamuutoksen ja –laajennuksen suorittamisesta vaadittavista korvauksis-
ta. 

 
Kuva 6. Suunnittelualueen kiinteistöjaotus. Maanmittauslaitos 2/2021 
 

 
3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Maakuntakaava 

  
Voimassa  olevassa  Tunturi-Lapin  maakuntakaavassa  suunnittelualue  si-
jaitsee  keskellä Äkäslompolon keskustatoimintojen aluetta (C). Sen ympärillä on 
matkailupalvelujen alue (RM). Äkäslompolon  kylän  itäpuolella  sijaitsee  Pal-
las-Yllästunturin  kansallispuisto  (SL  4009). Suunnittelualue sijaitsee maakun-
nallisesti  arvokkaassa kulttuuriympäristössä,  joka on Tunturi-Lapin maakunta-
kaavassa (lainvoimainen 23.6.2010) osoitettu merkinnällä ma 5982. Tunturi-Lapin  
maakuntakaavamuutoksen on Lapin Liiton liittovaltuusto hyväksynyt  25.11.2009 
ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010. 
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Kuva 7. Ote maakuntakaavasta. 
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Kuva 8. Ote maakuntakaavan merkinnöistä ja määräyksistä.  
 

3.2.2  Yleiskaava  
 

Suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella, jonka kunnanvaltuusto 
on hyväksynyt 28.2.2008 ja kaava on saanut lainvoiman 14.4.2011. Kolarin kunta 
on syksyn 2020 käynnistänyt Ylläksen osayleiskaavan päivitystyön.  

 

 
Kuva 9. Ote osayleiskaavasta. 
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 Kuva 10. Ote osayleiskaavan merkinnöistä ja määräyksistä. 
 

3.2.3 Asemakaava 
 

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava (hyväksytty 15.11.2012): Äkäs-
lompolon asemakaava, korttelin 10 ja korttelin 11 tontteja 5-7 käsittävä asema-
kaavan muutos. Asemakaavassa alueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialu-
etta (KL), hotelli- ja liikerakennusten korttelialuetta (KL-1), autopaikkojen kortteli-
alue (LPA) ja lähivirkistysaluetta (VL) sekä venevalkama (LV) ja katualuetta. 

 
Kuva 11. Ote ajantasa-asemakaavasta suunnittelurajauksella. 
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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.  

 
3.2.5 Muut suunnitelmat 

Alueelle on laadittu Jounin kaupan piha-alueen yleissuunnitelma (Sitowise 
2020). Suunnittelutyön tavoitteena on ollut laatia yleissuunnitelma Jounin kau-
pan ja Jounin kauppakeskuksen piha-alueesta. Suunnitelmassa on osoitettu 
mm. toiminta- ja oleskelupuisto, joka luo alueelle toiminnallisuutta ja elävyyttä, 
jäsennelty paikoitusalueita ja suunniteltu tapahtuma-aukio. 

Kuva 12. Ote piha-alueen yleissuunnitelmasta. Sitowise 2020. 

Kaavamuutoksen aikana kiinteistönomistaja on käynnistänyt tulevan kaavan 
mukaisen laajennuksen luonnossuunnittelun, joka ei vielä ehdotusvaiheeseen 
mennessä ehtinyt valmistua. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan muutoksen tarve sekä tavoitteet 
 
Asemakaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa päivittäistavara-
kaupan laajentaminen, korttelin 10 kehittäminen ranta-alueella ja Tunturintien var-
ren toiminnallinen kehittäminen, mikä edellyttää suunnittelualueen maankäyttö-
merkintöjen ja -määräysten muuttamista sekä rakennusoikeuden siirtämistä kiin-
teistöjen välillä. 

Kuva 13. Jounin kaupan edustalla kaupan ja Sannanrannantien välisellä alueella 
on tällä hetkellä n.200 autopaikkaa. J.Lokio 2020. 

 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kunnanhallitus on päättänyt 3.11.2020 § 268 käynnistää asemakaavan muutok-
sen. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
4.3.1 Osalliset 

 
Osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Oheinen luettelo pyrkii kattamaan pääosan osallisista, mutta ei ole ketään poissul-
keva.  

Maanomistaja ja asukkaat:  
✓ maanomistaja ja vuokraoikeuden haltija  

✓ Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asuk-

kaat (kunta, yksityiset) Yhdyskuntatekniikka:  

✓ Tornionlaakson Sähkö Oy  

✓ Tunturi-Lapin Vesi Oy  

Kunnan hallintokunnat:  

✓ tekninen lautakunta  
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✓ 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  

✓ Tornionlaakson museo 

✓ Lapin luonnonsuojelupiiri  

Yhteisöt ja muut osalliset:  

✓ Muonion paliskunta  

✓ Ylläksen matkailuyhdistys r.y.  

✓ Ylläksen Ystävät r.y.  

✓ Äkäslompolon kyläyhdistys r.y.  

Kuva 14. Kaavamuutoksen tavoitteena on saada Jounin kaupan ja kauppakeskuk-
sen välinen alue täydennysrakennettua. J.Lokio 2020. 

 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Vireilletuloilmoitus on julkaistu 19.11.2020. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Osalliset  voivat  arvioida  kaavaratkaisujen  vaikutuksia  ja  lausua  kaa-
vasta  mielipiteensä valmisteluaineiston nähtävilläolon ja ehdotusvaiheen 
kuulemisen aikana.   
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.11.2020 alkaen.  
 
OAS:sta lausunnon antoi Torniolaakson museo. 
 
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 13.5.-14.6.2021. Kaavaehdotus on ol-
lut nähtävillä x.x.- y.y.2021. Valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen palautteista 
sekä näihin annettavista vastineista on tehty erillinen yhteenveto kaavaselostuk-
sen liitteeksi. 
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaistahoille.  

Koska kaavamuutoksella ei ole maakunnallista tai valtakunnallista vaikuttavuut-
ta, ei tarvetta erillisille viranomaisneuvotteluille ole vaan ne pidetään tarvittaes-
sa.  Viranomaisilta pyydetään lausuntoja kaavan valmisteluvaiheen ja ehdotus-
vaiheen kuulemisten yhteydessä ja näiden yhteenvedot sekä niihin annettavat 
vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

  
Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on edistää Äkäslompolon kyläalueen kehittämistä. 

 
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-
tös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista asemakaa-
van muutosta koskee: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 
Asemakaavan muutosta suhteessa valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin 
on kuvattu tarkemmin kohdassa 5.3.2. 
 

 
Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
 
Voimassa  olevassa  Tunturi-Lapin  maakuntakaavassa  suunnittelualue  si-
jaitsee  keskellä Äkäslompolon keskustatoimintojen aluetta (C). Sen ympärillä on 
matkailupalvelujen alue (RM). 

 
Yleiskaavan antamat lähtökohdat 

 
Suunnittelualue sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan alueella. Yleiskaavassa alueelle 
on osoitettu keskustatoimintojen alue, jolla ympäristö säilytetään (C/s-2) ja kaupal-
listen palvelujen alue, jolle saa sijoittaa yhden vähittäiskaupan suuryksikön (KM) 
sekä lähivirkistysaluetta (VL). 

 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 
4.5.1 Vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

 
Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan liikenne- ja kunnallistekniseen verkostoon. 
Se toteuttaa Ylläksen alueen ylempitasoisten kaavojen tavoitteita tiivistyvästä  ja  
eheyttävästä  yhdyskuntarakenteesta sijainniltaan erittäin vetovoimaisella alueella.     
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Rakennettu ympäristö ja maisema 

Äkäslompolon kylästä puuttuu selkeä kyläkeskus, jota alueen kokemisen, elä-
myksellisyyden ja mielikuvan kannalta on tarpeen kehittää. Kaavamuutos mah-
dollistaa kyläkeskuksen kaupallisen alueen hahmottumista. Kaava-alueen to-
teuttamisella on vähäistä suurempaa vaikutusta Äkäslompolon kyläkuvaan ja 
maisemaan. Rakentamisen keskittäminen korttelin 11 itälaidalle edistää näky-
mien avautumista Tunturitieltä Äkäslompolo-järven suuntaan. Rakennetun ym-
päristön osalta kaavamuutos mahdollistaa maksimissaan 4-kerroksisen raken-
tamisen Tunturitien varren kauppakeskuksen ja vähittäiskaupan suuryksikön 
(Jounin kauppa) väliselle alueelle, joka korkeustasoltaan vastaa kolmikerroksis-
ta rakennusta Tunturitien varressa. Kulttuuriperintöön ei kaavahankkeella ole 
vähäistä suurempaa vaikutusta. 

Kuva 15. Ehdotusvaiheen nähtävilläoloa varten laadittu alustava massoittelu-
luonnos kaavamuutoksen mahdollistamasta laajennuksesta. © Honkatalot 
2021. 
 
Kaavan mahdollistamaa (maksimi)rakentamista varten laadittiin massoitteluluon-
nos joka istutettiin olevaan ympäristöön 3D-tarkasteluna. Tarkastelun pohjalta laa-
dittiin kaksi valokuvaupotusparia kohdista, joissa on eniten vaikutuksia olevaan ra-
kennettuun ympäristöön ja kulttuurimaisemaan.  
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Ensimmäinen valokuvaupotuspari on lännestä Tunturitien ja Sannanrannantien 
risteysalueelta, josta katualueen keskeltä avautuu näkymä Ylläkselle (Keskinenla-
ki), Kellostapulille, Kesängille, Lainiotunturille ja Kukastunturille. 
 
 

Kuva 16. Kohdat jois-
ta kuvaupotusparit 
on otettu ja laadittu 
elokuussa 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 17 ja 18 (alla). 
Kuvaupotusparin pe-
rusteella Kesänki ja 
osa Lainiotunturista 
jää uuden rakennus-
massan taakse ris-
teysalueella. 
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Toinen valokuvaupotuspari on Äkäslompolon koillisrannan tuntumasta, jossa on 
hiekkaranta ja talvella sen lähettyvillä keskempänä järveä kulkee hiihtolatu. 
 

Kuvat 19 ja 20. Kuvaupotusparin perusteella tästä näkökulmasta uudella rakenta-
misella ei ole vähäistä suurempaa vaikutusta Äkäslompolon maisemakuvaan. Uu-
disrakentamista on korostettu vaalealla värillä jotta se erottuisi. Käytännössä uu-
dismassa sulautuu luontevammin ympäristöönsä, sillä katemateriaali on tumma ja 
valon ja varjon vaikutus on julkisivuissa voimakkaampi mitä havainnekuvaa varten 
mallinnettu pelkistetty rakennusmassa pystyy luomaan. 
 
Rakentamisen seurauksena Äkäslompolon kylään muodostuu selkeä visuaalisesti 
hahmottuva kaupallinen ja toiminnallinen kyläkeskus, jota myös muut viimeaikaiset 
kaavamuutokset esim. Tunturintien ja Sivulantien risteysalueella (3-kerroksinen 
hotelli) tukevat. Tämä selkeyttää Äkäslompolon kylärakenteellista hierarkiaa minkä 
seurauksena Äkäslompolon rakennetun ympäristön laatu paranee, vaikka Jounin 
kauppakeskusta lännestä lähestyttäessä Tunturitien ja Sannanrannantien risteys-
alueella näkymät Kesänki- ja Lainiotuntureille paikoitellen estyvät nykyiseen ver-
rattuna.  
 
Toisaalta tasapainoisen ja vahvan kyläkeskustan muodostuminen Äkäslompoloon 
edellyttää myös muiden kiinteistöjen kehittämistä Tunturintien varrella Sannanran-
nantiestä itään mentäessä ja etenkin Sivulantien risteysalueella.  
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Kuva 21. Vihreällä aluetäytöllä on korostettu Äkäslompolon kaupallisen ja matkai-
lullisen kyläkeskustan kannalta tiivistä ja elävyyttä lisäävää rakennettua ympäris-
töä, mitä nykykaavat ja tämä kaavamuutos mahdollistaisi. Puneella on korostettu 
Tunturintien ja Sivulantien varren alueet, joissa rakennetun ympäristön tiivistämi-
nen ja kehittäminen on tarpeen mikäli ko. alueesta halutaan kehittää Äkäslompo-
lon kaupallinen ja matkailullinen keskusta-alue.  

Kuvat 22 ja 23. Kuvaupotuspari Tunturintien ja Sivulantien risteysalueelta länteen 
Jounin kaupalle päin. Kaavamuutoksen mahdollistamalla lisärakentamisella ei ole 
vähäistä suurempia vaikutuksia Tunturintien katunäkymiin. 
 
Luonto 
Asemakaava-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joten kaavalla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia luontoon. 

 
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Alueella on valmis tieverkosto ja tekninen huolto. Alueen liikennemääriin asema-
kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta. 
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Hulevedet 
Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta 
pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesien hallinta hoidetaan 
kiinteistökohtaisesti. Alueen merkittävimmät hulevedet esiintyvät keväisin lumien 
sulamisvesistä. Hulevedet on johdettu alueen läpi hallitusti avo-ojilla, putkituksilla 
ja tierummuilla. 
 
Asemakaavan muutoksen myötä hulevesien johtaminen, viivyttäminen ja imeyttä-
minen alueella säilyy entisellään. Kaavassa ei ole tarpeen osoittaa erityisiä hule-
veden hallintaan liittyviä aluevarauksia. Hulevesien hallinta alueella ratkaistaan lo-
pullisesti kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 

 
Talous 
Alueen kehittäminen edistää Äkäslompolon kylän kehittymistä ja lisää kunnan 
elinvoimaa. 

 
Terveys ja turvallisuus 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. 

 
Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä 
Alueen rakentaminen ja toiminnot sopivat eri ikäisille väestöryhmille. 

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Alueen kehittäminen edistää alueen palvelurakennetta ja yhteisöllisyyttä.  

 
Tulva 
Rakentaminen on sijoitettava 219,50 (N60) yläpuolelle. Asemakaavassa huomioi-
daan tulvan vaikutukset rakentamiseen. 
  
Muut vaikutukset 
Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 

 
4.6 Ympäristön häiriötekijät 

Asemakaavalla ei osoiteta ympäristön häiriöitä aiheuttavia toimintoja.  
 

4.7 Vaihtoehdot, valinta ja perusteet 
 
Asemakaavatyöhön ei ole liittynyt varsinaista vaihtoehtotarkastelua, koska kaava-
muutoksessa muutetaan rakennusoikeuden sijoittumista ja rakentamisen korkeutta 
asemakaavan hakijan tavoitteiden perusteella, jolloin vaihtoehtoinen suunnittelu on 
hyvin rajallista. Näin ollen ainoa toinen vaihtoehto on 0-vaihtoehto eli alueelle jäisi 
olemassa olevan asemakaavan tilanne. Niinpä kaavamuutoksesta laadittiin vain 
yksi luonnosvaihtoehto.  
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 Kuva 24. Kaavaluonnos 16.3.2021. 
 

4.7.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
Valmisteluaineiston mielipiteistä on erillinen yhteenveto ja vastineet kaavaselos-
tuksen liitteenä 4. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  
 

5.1 Kaavan rakenne 

 
5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4 ha, johon on osoitettu yhteensä 3 rakennus-
paikkaa, viheraluetta ja katualueita. 
  
KL 
Liikerakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on 14400 k-m2, jossa uutta raken-
nusoikeutta on osoitettu nykyiseen tilanteeseen nähden 1500 k-m2. Korttelialue 
jakaantuu I-IV kerrosluvultaan sallittaviin rakennusaloihin sekä pysäköintiin (p) ja 
polttoaineen jakeluasemaan (pj). Alueen tällä hetkellä käytetty rakennusoikeus on 
8337 k-m2 (Jounin kauppa 5894 k-m2, kauppakeskus 2175 k-m2, asuinparitalo 
208 k-m2 ja autotalli 60 m2), jolloin käyttämätöntä rakennusoikeutta jää täyden-
nysrakentamista varten 6063 k-m2 mikäli olemassa olevaa rakennuskantaa ei pu-
reta. 
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AL 
Asuin- ja liikerakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on 2300 k-m2. Korttelin 
kerrosluku on II. 

 
VL 
Lähivirkistysalue. 
 
LV 
Venevalkama. 

 
5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualueella on monipuoliset kaupalliset palvelut. 
  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota ympäristöön soveltuvaan ja laadukkaa-
seen rakennustapaan. 

  
5.3 Kaavan vaikutukset  

 
5.3.1 Vaikutukset  

 
Kaavan merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat lähiympäristöön. Vaikutukset on 
arvioita tarkemmin kohdassa 4.5.1. 

 
5.3.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 
 

Asemakaavamuutos 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen 
 
Luodaan edellytykset  
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle. 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehi-
tykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 
olemassa olevaan rakenteeseen. 
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja 
vapaa-ajan alueiden hyvää saavutet-
tavuutta eri väestöryhmien kannalta.  
 
 

 
 
 
Äkäslompolon kylän alueella kehitetään 
elinvoimaisuutta ja palvelutarjontaa. 
 
 
Asemakaavassa hyödynnetään olemassa 
olevaa rakennetta, eheyttämällä yhdys-
kuntarakennetta ja hyödyntämällä ole-
massa olevaa infrastruktuuria. 
 
Asemakaavamuutoksella edistetään alu-
een kehittymistä, jonka myötä palveluiden 
saavutettavuus ja tarjonta lisääntyy. 
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5.3.3 Kaavan suhde maakuntakaavaan 
 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella. 
Asemakaavalla edistetään maakuntakaavan toteuttamista. 

 
5.3.4 Kaavan suhde yleiskaavaan 

 
Laadittava asemakaava on osayleiskaavan tavoitteiden mukainen ja kaavaratkaisu 
noudattaa osayleiskaavan ohjausvaikutusta. Asemakaavassa osoitetaan korttelin 
11 alueelle vähittäiskaupan suuryksikkö yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavassa 
osoitetaan korttelin 10 alueelle asuin- ja liikerakentamista (AL) kaksikerroksisena 
yleiskaavan mukaiselle keskustatoimintojen alueelle, jolla ympäristö säilytetään 
(C/s-2). Yleiskaavan määräyksen mukaan alueen läpi kylänraitilta järvelle avautu-
vat näkymät säilytetään kylämäisen asutuksen ja palvelujen täydennysrakentami-
sessa. Asemakaavassa korttelin 11 rakennusoikeutta on keskitetty siten, että nä-
kymä Tunturitieltä järven suuntaan säilyisi mahdollisimman hyvin. 

 
5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Terveellinen- ja turvallinen elinym-
päristö 
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tul-
viin sekä ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksiin. 

 
 
 
Asemakaavassa on huomioitu tulvavaara 
sekä hulevesien hallinta ja sen edellyttä-
mät vaatimukset. 
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5.5 Nimistö 

Asemakaavassa ei osoiteta uutta nimistöä. 
 

6. ASEMAKAAVA-ALUEEN TOTEUTUS JA SEURANTA 
 

6.1 Toteuttaminen ja aloitus 
 

Kaavamuutoksen toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavan tultua voimaan. 
 

6.2 Toteutuksen seuranta 
 
Kaavan toteutusta valvoo kunnan rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpidelupien 
myöntämisen yhteydessä. 

  
 
Rovaniemellä 18.8.2021  
 
 
 
Jarmo Lokio  
arkkitehti YKS 122 


